
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 24-27 ก.ย. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป$าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

- 'บ๊ิกป�อม'ถก คนช.เคาะกฎหมายป�าชุมชน 3 ฉบับ (สยามรัฐ 24 กันยายน 2564 หน�า 3) 

- คนช.เคาะ24พ.ค.วันป�าชุมชนแห งชาติ (เดลินิวส� 24 กันยายน 2564 หน�า 3) 

- 'ทส.หนึ่งเดียว'วิถีใหม อนุรักษ,ยั่งยืน (ข�าวสด 27 กันยายน 2564 หน�า 2) 

- สถาปนา 125 ป0กรมป�าไม2 เป3ดพิพิธภัณฑ,...ปลูกป�าในใจคน (ข�าวาสด 27 กันยายน 2564 หน�า 1,4,9) 

- อ.อ.ป. - ปม. - กฟผ. ร วมลงนามพัฒนาโรงไฟฟ�าชุมชนต2นแบบของประเทศไทยในอนาคต  

(สยามรัฐ 27 กันยายน 2564 หน�า 11) 

- ศรีพันวาภูเก็ตดีเอสไอชงผิดให24หน วยฟCน (ไทยรัฐ 26 กันยายน 2564 หน�า 1,11) 

- ภาพข าว: สังคมข าว: สนับสนุน (เดลินิวส� 27 กันยายน 2564 หน�า 5) 

- ภาพข าว: เรียงคนมาเปEนข าว: ส งเสริม (มติชน 27 กันยายน 2564 หน�า 4) 

- ภาพข าว: ข าวข2นคนเข2ม: ทางรอด (ข�าวสด 28 กันยายน 2564 หน�า 3) 

- ภาพข าว: สนับสนุน (ไทยโพสต� 25 กันยายน 2564 หน�า 6) 

- บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุน เครื่องอัดแท งเชื้อเพลิงชีวมวลชูพลังงานหมุนเวียน  

(ไทยโพสต� 27 กันยายน 2564 หน�า 7) 

- คุณแหนกอสซิป (แนวหน�า 27 กันยายน 2564 หน�า 13) 

- CSR in Movement (ประชาชาติธุรกิจ 27-29 กันยายน 2564 หน�า 24) 

 

ข�าวเว็บไซต+ 

- "บ๊ิกป1อม" เห็นชอบระเบียบ คนช. 3 ฉบับ-เคาะ 24 พ.ค. เป8นวันป9าชุมชนแห�งชาติ 

     (ไทยรัฐออนไลน� 23 ก.ย. 2564) https://www.thairath.co.th/news/politic/2200850 

- “ประวิตร” ถก คนช. เคาะกฎหมายป9าชุมชน 3 ฉบับ จัดระเบียบป9า หวังเพ่ิมรายได�ครัวเรือน สนับสนุนชุมชน- 

     รัฐร�วมกันดูแล (เดลินิวส� 23 กันยายน 2564)  https://www.dailynews.co.th/news/302371/ 

- กรมป9าไม� สานต�อกม.ป9าชุมชน 3 ฉบับ สร�างรายได�ปชช. เสนอ “วันป9าชุมชนแห�งชาติ” 

     (มติชน วันท่ี 23 กันยายน 2564)  https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2954640 

- “ประวิตร” ประชุม คนช. มีมติให� 24 พ.ค.ทุกปZ เป8น"วันป9าชุมชนแห�งชาติ" รวมพลังชาวไทย ร�วมปกป1องมรดกชาติ 
พร�อมขับเคลื่อน “พ่ึงพาป9าชุมชน” หวังเพ่ิมรายได� 

     (ผู�จัดการออนไลน�  23 ก.ย. 2564) https://mgronline.com/politics/detail/9640000094352 



-   “ประวิตร” เร�ง คนช. เคาะกฎหมายป9าชุมชน 3 ฉบับ สร�างรายได�ประชาชน สู�วิกฤตโควิด-19 เตรียมเสนอ “วันป9าชุมชน    

     แห�งชาติ” (ข�าวสด 23 ก.ย. 2564)   https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6636889 

-   “ลุงป1อม” เคาะกฎหมายป9าชุมชน  ย้ำคนอยู�กับป9าอย�างเก้ือกูล เสนอวันป9าชุมชนแห�งชาติ 

     (สยามรัฐออนไลน�  23 กันยายน 2564) https://siamrath.co.th/n/283090 

- 'บ๊ิกป1อม'ประชุม คนช.กำหนด 24 พ.ค.ทุกปZ เป8น'วันป9าชุมชนแห�งชาติ' 

     (แนวหน�า 23 กันยายน พ.ศ. 2564)  https://www.naewna.com/local/604108 

- "ประวิตร"ถก"คนช."ยก 24 พ.ค.ทุกปZ เป8น"วันป9าชุมชนแห�งชาติ" 

     (บ�านเมือง 23 กันยายน พ.ศ. 2564)  https://www.banmuang.co.th/news/politic/251457 

- สถาปนา 125 ปZกรมป9าไม� เปeดพิพิธภัณฑ�...ปลูกป9าในใจคน (ข�าวสด 26 ก.ย. 2564 ) 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6641361 

- รายงานพิเศษ : รมว.ทส.เปeดงานวันสถาปนากรมป9าไม� ครบรอบ 125 ปZ ‘รัฐมีป9า ประชามีสุข ยุควิถีใหม�’ 

     (แนวหน�า 27 กันยายน พ.ศ. 2564)  https://www.naewna.com/local/604834 

- บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุนเครื่องอัดแท�งเชื้อเพลิงชีวมวล ชูพลังงานหมุนเวียน   

     (สยามรัฐออนไลน�  24 กันยายน 2564) https://siamrath.co.th/n/283453 

- บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุน เครื่องอัดแท�งเชื้อเพลิงชีวมวล 

     (ผู�จัดการออนไลน�  24 ก.ย. 2564) https://mgronline.com/business/detail/9640000094945 

- “บี.กริม เรียลเอสเตท” สนับสนุนเครื่องอัดแท�งเชื้อเพลิงชีวมวล ชูพลังงานหมุนเวียน ลดปlญหาไฟป9าและหมอกควัน 

      (สยามธุรกิจ 24 กันยายน พ.ศ. 2564)  https://www.siamturakij.com/news/41452-��บี-กริม-เรียล   
เอสเตท-��-สนับสนุนเครื่องอัดแท�งเชื้อเพลิงชีวมวล-ชูพลังงานหมุนเวียน-ลดปlญหาไฟป9าและหมอกควัน 

- อ.อ.ป. - ปม. - กฟผ. ร�วมลงนามพัฒนาโรงไฟฟ1าชุมชนต�นแบบของประเทศไทยในอนาคต 

     (แนวหน�า 23 กันยายน พ.ศ. 2564)  https://www.naewna.com/relation/604090 

- ลำปางไล�เช็คลอบแปรรูปไม� ยึดของกลางตรวจสอบ 

      (แนวหน�า 23 กันยายน พ.ศ. 2564)   https://www.naewna.com/local/604185 

- ศรีพันวาภูเก็ต ดีเอสไอชงผิด ให� 4 หน�วยฟlน 

     (ไทยรัฐ  26 ก.ย. 2564)  https://www.thairath.co.th/news/local/south/2203233 

- "ดีเอสไอ" แจ�งผลสอบ "ศรีพันวา" ส�อออกเอกสารสิทธิท่ีดินมิชอบ 

      (กรุงเทพธุรกิจ 25 ก.ย. 2564) https://www.bangkokbiznews.com/news/962184 

 

 

 

 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24643
วันที่: ศุกร์ 24 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'ถก คนช.เคาะกฎหมายป่าชุมชน 3 ฉบับ

รหัสข่าว: C-210924021005(24 ก.ย. 64/04:54) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 41.94 Ad Value: 35,649 PRValue : 106,947 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24643
วันที่: ศุกร์ 24 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'ถก คนช.เคาะกฎหมายป่าชุมชน 3 ฉบับ

รหัสข่าว: C-210924021005(24 ก.ย. 64/04:54) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 41.94 Ad Value: 35,649 PRValue : 106,947 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26279
วันที่: ศุกร์ 24 กันยายน 2564
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: คนช.เคาะ24พ.ค.วันป่าชุมชนแห่งชาติ

รหัสข่าว: C-210924004070(24 ก.ย. 64/05:34) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 12.17 Ad Value: 25,557 PRValue : 76,671 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11261
วันที่: จันทร์ 27 กันยายน 2564
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: 'ทส.หนึ่งเดียว'วิถีใหม่อนุรักษ์ยั่งยืน

รหัสข่าว: C-210927012045(27 ก.ย. 64/05:41) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.25 Ad Value: 10,175 PRValue : 30,525 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11261
วันที่: จันทร์ 27 กันยายน 2564
Section: First Section/หลากหลาย

หน้า: 1(บนขวา), 4, 9

หัวข้อข่าว: สถาปนา 125 ปีกรมป่าไม้ เปิดพิพิธภัณฑ์...ปลูกป่าในใจคน

รหัสข่าว: C-210927012028(27 ก.ย. 64/04:28) หน้า: 1/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 173.95 Ad Value: 269,622.50 PRValue : 808,867.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11261
วันที่: จันทร์ 27 กันยายน 2564
Section: First Section/หลากหลาย

หน้า: 1(บนขวา), 4, 9

หัวข้อข่าว: สถาปนา 125 ปีกรมป่าไม้ เปิดพิพิธภัณฑ์...ปลูกป่าในใจคน

รหัสข่าว: C-210927012028(27 ก.ย. 64/04:28) หน้า: 2/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 173.95 Ad Value: 269,622.50 PRValue : 808,867.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11261
วันที่: จันทร์ 27 กันยายน 2564
Section: First Section/หลากหลาย

หน้า: 1(บนขวา), 4, 9

หัวข้อข่าว: สถาปนา 125 ปีกรมป่าไม้ เปิดพิพิธภัณฑ์...ปลูกป่าในใจคน

รหัสข่าว: C-210927012028(27 ก.ย. 64/04:28) หน้า: 3/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 173.95 Ad Value: 269,622.50 PRValue : 808,867.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11261
วันที่: จันทร์ 27 กันยายน 2564
Section: First Section/หลากหลาย

หน้า: 1(บนขวา), 4, 9

หัวข้อข่าว: สถาปนา 125 ปีกรมป่าไม้ เปิดพิพิธภัณฑ์...ปลูกป่าในใจคน

รหัสข่าว: C-210927012028(27 ก.ย. 64/04:28) หน้า: 4/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 173.95 Ad Value: 269,622.50 PRValue : 808,867.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24644
วันที่: จันทร์ 27 กันยายน 2564
Section: First Section/Hot Social

หน้า: 11(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: อ.อ.ป. - ปม. - กฟผ. ร่วมลงนามพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบของประเทศไทยในอนาคต

รหัสข่าว: C-210927021022(27 ก.ย. 64/04:13) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 40.41 Ad Value: 34,348.50 PRValue : 103,045.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23259
วันที่: อาทิตย์ 26 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: ศรีพันวาภูเก็ตดีเอสไอชงผิดให้4หน่วยฟัน

รหัสข่าว: C-210926009078(26 ก.ย. 64/03:26) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 54.50 Ad Value: 119,900 PRValue : 359,700 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26282
วันที่: จันทร์ 27 กันยายน 2564
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่างขวา)

ภาพข่าว: สังคมข่าว: สนับสนุน

รหัสข่าว: C-210927004006(27 ก.ย. 64/02:05) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 20.29 Ad Value: 42,609 PRValue : 127,827 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15905
วันที่: จันทร์ 27 กันยายน 2564
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(กลาง)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ส่งเสริม

รหัสข่าว: C-210927038014(26 ก.ย. 64/06:46) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 19.82 Ad Value: 30,721 PRValue : 92,163 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11262
วันที่: อังคาร 28 กันยายน 2564
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(กลาง)

ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: ทางรอด

รหัสข่าว: C-210928037024(27 ก.ย. 64/08:04) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 16.08 Ad Value: 24,924 PRValue : 74,772 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9083
วันที่: เสาร์ 25 กันยายน 2564
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 6(บน)

ภาพข่าว: สนับสนุน

รหัสข่าว: C-210925008033(25 ก.ย. 64/04:51) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 22.32 Ad Value: 16,740 PRValue : 50,220 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9085
วันที่: จันทร์ 27 กันยายน 2564
Section: X-CITE/-

หน้า: 7(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุน เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลชูพลังงานหมุนเวียน ลด...

รหัสข่าว: C-210927008087(27 ก.ย. 64/04:08) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 13.96 Ad Value: 10,470 PRValue : 31,410 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14761
วันที่: จันทร์ 27 กันยายน 2564
Section: วาไรตี้/หน้าแรก - วาไรตี้

หน้า: 13(ซ้าย)

คอลัมน์: คุณแหนกอสซิป

รหัสข่าว: C-210927005003(27 ก.ย. 64/06:05) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 39.64 Ad Value: 49,550 PRValue : 148,650 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 5396
วันที่: จันทร์ 27 - พุธ 29 กันยายน 2564
Section: ดีไลฟ์/ซีเอสอาร์-เอชอาร์

หน้า: 24(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: CSR in Movement

รหัสข่าว: C-210927023035(25 ก.ย. 64/06:34) หน้า: 1/1

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 25.24 Ad Value: 34,074 PRValue : 102,222 คลิป: สี่สี(x3)



 

    

   
"บ๊ิกป�อม" เห็นชอบระเบียบ คนช. 3 ฉบับ-เคาะ 24 พ.ค. เป�นวันป าชุมชนแห#งชาติ 

ไทยรัฐออนไลน* 23 ก.ย. 2564 https://www.thairath.co.th/news/politic/2200850 

"พล.อ.ประวิตร" ประชุม คนช. เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการนโยบายป าชุมชน 3 ฉบับ ใหAคนไดAประโยชน*จากป าช#วงโค

วิด-19 พรAอมใหAวันท่ี 24 พ.ค. เป�นวันป าชุมชนแห#งชาติ 

วันท่ี 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ท่ีทำเนียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ*สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป�นประธาน

การประชุมคณะกรรมการนโยบายป าชุมชน (คนช.) ครั้งท่ี 1/2564 ผ#านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ*ไปยังหAองประชุมสำนัก

จัดการทรัพยากรป าไมAและศูนย*ป าไมAในพ้ืนท่ี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม นายจตุพร 

บุรุษพัฒน* ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม และกรรมการจากหน#วยงานภาครัฐ กรรมการผูAทรงคุณวุฒิ

จากภาคประชาชนและองค*กรภาคประชาสังคมเขAาร#วมประชุม เพ่ือร#วมกันพิจารณาออกกฎหมาย อนุบัญญัติป าชุมชน 

และพิจารณาใหAความเห็นชอบการกำหนดวันป าชุมชนแห#งชาติ เพ่ือใหAการดำเนินการดAานป าชุมชนสามารถขับเคลื่อน

ต#อไปไดA รวมถึงชุมชนสามารถบริหารจัดการป าชุมชนไดAตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวA 

พลเอกประวิตร กล#าวว#า ท่ีประชุมไดAพิจารณาและเห็นชอบกำหนดใหA วันท่ี 24 พฤษภาคม ของทุกป\ เป�นวันป าชุมชน

แห#งชาติ เพ่ือเป�นการนAอมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย* ท่ีทรงพระราชทานแนวทางการ

อนุรักษ*ทรัพยากรป า ดิน น้ำ เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ใหA “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู#ร#วมกันอย#างพ่ึงพา

อาศัยและเอ้ือประโยชน*ต#อกันไดAอย#างยั่งยืน 

ดAานนายอดิศร นุชดำรงค* อธิบดีกรมป าไมA ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป าชุมชน กล#าวว#า การประชุมใน

วันนี้ เป�นการประชุมครั้งท่ี 3 ของ คนช. เพ่ือรับทราบความคืบหนAา ในการออกกฎหมายอนุบัญญัติ ซ่ึงมีผลบังคับใชAแลAว

จำนวน 14 ฉบับ ซ่ึงเป�นอนุบัญญัติท่ีเก่ียวขAองกับองค*ประกอบของคณะกรรมการป าชุมชนประจำจังหวัด และระเบียบท่ีจะ

ทำใหAคณะกรรมการป าชุมชนประจำจังหวัดสามารถพิจารณาการขอจัดต้ังป าชุมชน และการจัดการแผนจัดการป าชุมชน 

ตามพระราชบัญญัติป าชุมชน พ.ศ. 2562 ใหAสามารถเดินต#อไปไดA และ วันนี้ คนช. มีมติเห็นชอบระเบียบ

คณะกรรมการนโยบายป าชุมชนจำนวน 3 ฉบับ ซ่ึงเป�นระเบียบท่ีเก่ียวขAองกับการใชAประโยชน*จากป าชุมชนเพ่ือส#งเสริม

การศึกษาเรียนรูA และการท#องเท่ียวเชิงอนุรักษ*โดยชุมชน ตลอดจนขAอหAามท่ีมิใหAกระทำในป าชุมชน และระเบียบท่ีใหA



คณะกรรมการจัดการป าชุมชน เรียกเก็บค#าธรรมเนียม หรือค#าบริการ จากบุคคลท่ีมิใช#สมาชิก ท่ีเขAามาใชAประโยชน*จากป า

ชุมชน รวมท้ังกำหนดหลักเกณฑ* และวิธีการเก็บ การรักษา และการใชAจ#ายเงินรายไดAเพ่ือจัดการป าชุมชน เพ่ือใหAการ

จัดการป าชุมชนเป�นไปโดยโปร#งใส ตรวจสอบไดA และป�องกันความขัดแยAงระหว#างสมาชิกป าชุมชนในการจัดการป าชุมชน 

กฎหมายฉบับนี้จึงเป�นแรงจูงใจใหAชุมชนเขAามามีส#วนร#วม กับรัฐในการจัดการป าชุมชน เพ่ือความม่ันคงทางสังคม ความม่ัง

ค่ังทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนของสิ่งแวดลAอม เป�นการกระจายอำนาจสู#ระดับพ้ืนท่ี ทำใหAเกิดความคล#องตัวในการ

ดำเนินงานดAานป าชุมชนเป�นไปตามความตAองการของชุมชน และเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนท่ีอย#างสมดุลและยั่งยืน 

สำหรับการประชุมในวันนี้ เพ่ือรับทราบความคืบหนAา ในการออกกฎหมายอนุบัญญัติ ซ่ึงมีผลบังคับใชAแลAวจำนวน 14 ฉบับ 

ซ่ึงเป�นอนุบัญญัติท่ีเก่ียวขAองกับองค*ประกอบของคณะกรรมการป าชุมชนประจำจังหวัด และระเบียบท่ีจะทำใหA

คณะกรรมการป าชุมชนประจำจังหวัดสามารถพิจารณาการขอจัดต้ังป าชุมชน และการจัดการแผนจัดการป าชุมชน ตาม

พระราชบัญญัติป าชุมชน พ.ศ. 2562 ใหAสามารถเดินต#อไปไดA และวันนี้ คนช. มีมติเห็นชอบระเบียบ

คณะกรรมการนโยบายป าชุมชนจำนวน 3 ฉบับ ซ่ึงเป�นระเบียบท่ีเก่ียวขAองกับการใชAประโยชน*จากป าชุมชนเพ่ือส#งเสริม

การศึกษาเรียนรูA และการท#องเท่ียวเชิงอนุรักษ*โดยชุมชน ตลอดจนขAอหAามท่ีมิใหAกระทำในป าชุมชน และระเบียบท่ีใหA

คณะกรรมการจัดการป าชุมชนเรียกเก็บค#าธรรมเนียม หรือค#าบริการ จากบุคคลท่ีมิใช#สมาชิก ท่ีเขAามาใชAประโยชน*จากป า

ชุมชน รวมท้ังกำหนดหลักเกณฑ*และวิธีการเก็บ การรักษา และการใชAจ#ายเงินรายไดAเพ่ือจัดการป าชุมชน เพ่ือใหAการ

จัดการป าชุมชนเป�นไปโดยโปร#งใส ตรวจสอบไดA และป�องกันความขัดแยAงระหว#างสมาชิกป าชุมชนในการจัดการป าชุมชน 

กฎหมายฉบับนี้จึงเป�นแรงจูงใจใหAชุมชนเขAามามีส#วนร#วมกับรัฐในการจัดการป าชุมชน เพ่ือความม่ันคงทางสังคม ความม่ัง

ค่ังทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนของสิ่งแวดลAอม เป�นการกระจายอำนาจสู#ระดับพ้ืนท่ี ทำใหAเกิดความคล#องตัวในการ

ดำเนินงานดAานป าชุมชนเป�นไปตามความตAองการของชุมชน และเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนท่ีอย#างสมดุลและยั่งยืน 

โดยพลเอกประวิตร กล#าวย้ำว#า หลังจากท่ีอนุบัญญัติเหล#านี้ไดAประกาศใชAแลAว จะทำใหAชุมชนสามารถบริหารจัดการป า

ชุมชนไดAตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวA และไดAรับประโยชน*จากป าชุมชน โดยเฉพาะในช#วงสถานการณ*การระบาดของโรค 

COVID-19 ท่ีเกิดอยู#ในขณะนี้ ทำใหAชุมชนสามารถพ่ึงพิงป าชุมชน ลดรายจ#าย เพ่ิมรายไดAใหAกับครัวเรือน ทำใหAชุมชนมี

เศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ส#งผลใหAชุมชนร#วมมือกับรัฐในการดูแลรักษาทรัพยากรป าไมAต#อไป 

 

 

 

 

 

 



 

 
“บ๊ิกป�อม”ถกคนช.เห็นชอบ 24 พ.ค.ทุกป\เป�น “วันป าชุมชนแห#งชาติ” 

“ประวิตร” ถก คนช. เคาะกฎหมายป าชุมชน 3 ฉบับ จัดระเบียบป า หวังเพ่ิมรายไดAครัวเรือน สนับสนุนชุมชน-รัฐร#วมกันดูแล 

23 กันยายน 2564  https://www.dailynews.co.th/news/302371/ 

เม่ือวันท่ี 23 ก.ย. ท่ีทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ*สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป�นประธานการประชุม

คณะกรรมการนโยบายป าชุมชน (คนช.) ครั้งท่ี 1/2564 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลAอม และหน#วยงานท่ีเก่ียวขAองเขAาร#วมประชุมดAวย โดย พล.อประวิตร กล#าวว#า ท่ีประชุมไดAพิจารณาและเห็นชอบ

กำหนดใหA วันท่ี 24 พ.ค. ของทุกป\ เป�นวันป าชุมชนแห#งชาติ เพ่ือเป�นการนAอมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของ

สถาบันพระมหากษัตริย* ท่ีทรงพระราชทานแนวทางการอนุรักษ*ทรัพยากรป า ดิน น้ำ เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบ

นิเวศ ใหA คน กับธรรมชาติอยู#ร#วมกัน 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังรับทราบความคืบหนAา ในการออกกฎหมายอนุบัญญัติ ซ่ึงมีผลบังคับใชAแลAวจำนวน 14 ฉบับ ซ่ึงเป�น

อนุบัญญัติท่ีเก่ียวขAองกับองค*ประกอบของคณะกรรมการป าชุมชนประจำจังหวัด และระเบียบท่ีจะทำใหAคณะกรรมการป า

ชุมชนประจำจังหวัดสามารถพิจารณาการขอจัดต้ังป าชุมชน และการจัดการแผนจัดการป าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป า

ชุมชน พ.ศ. 2562 ใหAสามารถเดินต#อไปไดA  

พล.อ.ประวิตร กล#าวต#อว#า ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการนโยบายป าชุมชนจำนวน 3 ฉบับ ซ่ึงเป�นระเบียบ

ท่ีเก่ียวขAองกับการใชAประโยชน*จากป าชุมชนเพ่ือส#งเสริมการศึกษาเรียนรูA และการท#องเท่ียวเชิงอนุรักษ*โดยชุมชน ตลอดจน

ขAอหAามท่ีมิใหAกระทำในป าชุมชน และระเบียบท่ีใหAคณะกรรมการจัดการป าชุมชนเรียกเก็บค#าธรรมเนียม หรือ

ค#าบริการ จากบุคคลท่ีมิใช#สมาชิก ท่ีเขAามาใชAประโยชน*จากป าชุมชน รวมท้ังกำหนดหลักเกณฑ*และวิธีการเก็บ การ

รักษา และการใชAจ#ายเงินรายไดAเพ่ือจัดการป าชุมชน เพ่ือใหAการจัดการป าชุมชนเป�นไปโดยโปร#งใสตรวจสอบไดA และ

ป�องกันความขัดแยAงระหว#างสมาชิกป าชุมชนในการจัดการป าชุมชน กฎหมายฉบับนี้จึงเป�นแรงจูงใจใหAชุมชนเขAามามีส#วน

ร#วมกับรัฐในการจัดการป าชุมชน  

พล.อ.ประวิตร กล#าวอีกว#า อย#างไรก็ตาม หลังจากท่ีอนุบัญญัติเหล#านี้ไดAประกาศใชAแลAว จะทำใหAชุมชนสามารถบริหาร

จัดการป าชุมชนไดAตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวA และไดAรับประโยชน*จากป าชุมชน โดยเฉพาะในช#วงสถานการณ*การระบาดโค

วิด-19 ทำใหAชุมชนสามารถพ่ึงพิงป าชุมชน ลดรายจ#าย เพ่ิมรายไดAใหAกับครัวเรือน ทำใหAชุมชนมีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ส#งผลใหA

ชุมชนร#วมมือกับรัฐในการดูแลรักษาทรัพยากรป าไมAต#อไป 



   

   
กรมป าไมA สานต#อกม.ป าชุมชน 3 ฉบับ สรAางรายไดAปชช. เสนอ “วันป าชุมชนแห#งชาติ” 

วันท่ี 23 กันยายน 2564  https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2954640 

กรมป าไมA สานต#อกม.ป าชุมชน 3 ฉบับ สรAางรายไดAปชช. สูAวิกฤตโควิด-19 เตรียมเสนอ “วันป าชุมชนแห#งชาติ” 

เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2564 ท่ีหAองประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล – พลเอกประวิตร วงษ*สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป าชุมชน เป�นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป าชุมชน 

(คนช.) ครั้งท่ี 1/2564 ผ#านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ*ไปยังหAองประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป าไมAและศูนย*ป าไมAในพ้ืนท่ี 

โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว#าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม นายจตุพร บุรุษพัฒน* 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม และกรรมการจากหน#วยงานภาครัฐ กรรมการผูAทรงคุณวุฒิจากภาค

ประชาชนและองค*กรภาคประชาสังคมเขAาร#วมประชุม เพ่ือร#วมกันพิจารณาออกกฎหมายอนุบัญญัติป าชุมชน และ

พิจารณาใหAความเห็นชอบการกำหนดวันป าชุมชนแห#งชาติ เพ่ือใหAการดำเนินการดAานป าชุมชนสามารถขับเคลื่อนต#อไปไดA 

รวมถึงชุมชนสามารถบริหารจัดการป าชุมชนไดAตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวA 

พลเอกประวิตร กล#าวว#า ท่ีประชุมไดAพิจารณาและเห็นชอบกำหนดใหA วันท่ี 24 พฤษภาคม ของทุกป\ เป�นวันป าชุมชน

แห#งชาติ เพ่ือเป�นการนAอมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย* ท่ีทรงพระราชทานแนวทาง 

การอนุรักษ*ทรัพยากรป า ดิน น้ำ เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ใหA “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู#ร#วมกันอย#างพ่ึงพา

อาศัยและเอ้ือประโยชน*ต#อกันไดAอย#างยั่งยืน อีกท้ังเพ่ือรวมพลังประชาชนชาวไทยจากทุกภาคส#วนในการร#วมดูแลรักษาป า

ซ่ึงเป�นทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีค#ายิ่ง ใหAอยู#ในสภาพท่ีสมบูรณ* และคงอยู#เป�นมรดกทางธรรมชาติของประเทศ และของ

มนุษยชาติสืบไป 

นายอดิศร นุชดำรงค* อธิบดีกรมป าไมA ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป าชุมชน กล#าวว#า การประชุมในวันนี้ 

เป�นการประชุมครั้งท่ี 3 ของ คนช. เพ่ือรับทราบความคืบหนAา ในการออกกฎหมายอนุบัญญัติ ซ่ึงมีผลบังคับใชAแลAวจำนวน 

14 ฉบับ ซ่ึงเป�นอนุบัญญัติท่ีเก่ียวขAองกับองค*ประกอบของคณะกรรมการป าชุมชนประจำจังหวัด และระเบียบท่ีจะทำใหA

คณะกรรมการป าชุมชนประจำจังหวัดสามารถพิจารณาการขอจัดต้ังป าชุมชน และการจัดการแผนจัดการป าชุมชนตาม

พระราชบัญญัติป าชุมชน พ.ศ. 2562 ใหAสามารถเดินต#อไปไดA และ วันนี้ คนช. มีมติเห็นชอบระเบียบ



คณะกรรมการนโยบายป าชุมชนจำนวน 3 ฉบับ ซ่ึงเป�นระเบียบท่ีเก่ียวขAองกับการใชAประโยชน*จากป าชุมชนเพ่ือส#งเสริม

การศึกษาเรียนรูA และการท#องเท่ียวเชิงอนุรักษ*โดยชุมชน ตลอดจนขAอหAามท่ีมิใหAกระทำในป าชุมชน และระเบียบท่ีใหA

คณะกรรมการจัดการป าชุมชนเรียกเก็บค#าธรรมเนียม หรือค#าบริการ จากบุคคลท่ีมิใช#สมาชิก ท่ีเขAามาใชAประโยชน*จากป า

ชุมชน รวมท้ังกำหนดหลักเกณฑ*และวิธีการเก็บ การรักษา และการใชAจ#ายเงินรายไดAเพ่ือจัดการป าชุมชน เพ่ือใหAการ

จัดการป าชุมชนเป�นไปโดยโปร#งใส ตรวจสอบไดA 

และป�องกันความขัดแยAงระหว#างสมาชิกป าชุมชนในการจัดการป าชุมชน กฎหมายฉบับนี้จึงเป�นแรงจูงใจใหAชุมชนเขAามามี

ส#วนร#วมกับรัฐในการจัดการป าชุมชน เพ่ือความม่ันคงทางสังคม ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนของสิ่งแวดลAอม 

เป�นการกระจายอำนาจสู#ระดับพ้ืนท่ี ทำใหAเกิดความคล#องตัวในการดำเนินงานดAานป าชุมชนเป�นไปตามความตAองการของ

ชุมชน และเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนท่ีอย#างสมดุลและยั่งยืน 

พลเอกประวิตร กล#าวย้ำว#า หลังจากท่ีอนุบัญญัติเหล#านี้ไดAประกาศใชAแลAว จะทำใหAชุมชนสามารถบริหารจัดการ 

ป าชุมชนไดAตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวA และไดAรับประโยชน*จากป าชุมชน โดยเฉพาะในช#วงสถานการณ*การระบาดของโรค 

COVID-19 ท่ีเกิดอยู#ในขณะนี้ จะทำใหAชุมชนสามารถพ่ึงพิงป าชุมชน ลดรายจ#าย เพ่ิมรายไดAใหAกับครัวเรือน ทำใหAชุมชน 

มีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน อันจะส#งผลใหAชุมชนร#วมมือกับรัฐในการดูแลรักษาทรัพยากรป าไมA เพ่ือใหAเป�นไปตามเจตนารมย*ของ

กฎหมาย และขอใหAกรมป าไมAสรAางความเขAาใจใหAพ่ีนAองประชาชนทราบ ต#อไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 
“ประวิตร” ประชุม คนช. มีมติใหA 24 พ.ค.ทุกป\ เป�น"วันป าชุมชนแห#งชาติ" รวมพลังชาวไทย ร#วมปกป�องมรดกชาติ 

พรAอมขับเคลื่อน “พ่ึงพาป าชุมชน” หวังเพ่ิมรายไดA 

เผยแพร#: 23 ก.ย. 2564 ผูAจัดการออนไลน*  https://mgronline.com/politics/detail/9640000094352 

พล.อ.ประวิตร ประชุม คนช. มีมติ ใหA 24 พ.ค.ทุกป\ เป�น"วันป าชุมชนแห#งชาติ" รวมพลังชาวไทย ร#วมปกป�องมรดกชาติ 

ขับเคลื่อน"พ่ึงพาป าชุมชน" เพ่ิมรายไดA ส#งเสริมเศรษฐกิจทAองถ่ิน รองรับวิกฤตโควิด-19 

วันนี้ (23 ก.ย.) พล.ต.พัชร*ชศักด์ิ ปฏิรูปานนท* ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปrดเผยว#า วันนี้เวลา10.00น. พล.อ.ประวิตร 

วงษ*สุวรรณ รอง นรม. ไดAเป�นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายป าชุมชน (คนช.) ครั้งท่ี 1/2564 ผ#านระบบ 

Video Conference โดยมี นาย วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เขAาร#วมประชุม ณ หAองประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 

ทำเนียบรัฐบาล 

ท่ีประชุม ไดAรับทราบความคืบหนAา ทส.โดยกรมป าไมA ซ่ึงไดAดำเนินการจัดทำร#างกฎหมายอนุบัญญัติ ท่ีออกตามความใน 

พ.ร.บ.ป าชุมชน เม่ือ24 พ.ค.62 และมีผลบังคับใชAแลAว จำนวนรวม 15 ฉบับ จาก 28 ฉบับ ซ่ึงจะช#วยใหAการบริหารจัดการ

ป าชุมชน มีประสิทธิภาพ ต#อไป จากนั้นท่ีประชุม ไดAพิจารณาเห็นชอบ กำหนดใหAวันท่ี 24 พ.ค.ของทุกป\ เป�น"วันป าชุมชน

แห#งชาติ" โดยมีความมุ#งหมาย ใหAบุคคลและชุมชนไดAประโยชน*จากป าชุมชน เกิดเจตคติในการดูแลรักษาและจัดการป า

ชุมชน ร#วมกับรัฐ เพ่ือป�องกันการตัดไมAโดยผิดกฎหมาย และการบุกรุกทำลายพ้ืนท่ีป า เพ่ือรักษาและฟstนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลAอม และความหลากหลายทางชีวภาพในป าใหAอยู#ในสภาพท่ีสมบูรณ* และคงอยู#เป�นมรดกทาง

ธรรมชาติของประเทศ และของมนุษยชาติ สืบไป 

พล.อ.ประวิตร ไดAกล#าวว#าโครงการป าชุมชน นับเป�นนโยบายสำคัญ เร#งด#วน ของรัฐบาลเพ่ือสนองพระราชเสาวนีย*ของ

สมเด็จฯพระพันป\หลวงในรัชกาลท่ี9 ในการฟstนฟูสภาพป าเพ่ือใหAคนอยู#กับป าไดAอย#างเก้ือกูล และยั่งยืน โดยกรมป าไมA ถือ

เป�นหน#วยงานรับผิดชอบหลัก ท่ีตAองบริหารจัดการป าอย#างมีส#วนร#วม ของทุกภาคส#วน ภายใตAกฎหมายท่ีกำหนด และใหA

ชุมชนสามารถพ่ึงพิงป าชุมชน ลดรายจ#าย/เพ่ิมรายไดAใหAกับครอบครัว ซ่ึงจะทำใหAเศรษฐกิจทAองถ่ินดีข้ึน รองรับ

สถานการณ*วิกฤตโควิด-19 ในขณะนี้ และ พล.อ.ประวิตร ยังไดAกำชับใหAกรมป าไมA จะตAองสรAางการรับรูA/ความเขAาใจใหAกับ

ชุมชน อย#างถ#องแทA ในการมีส#วนร#วม และประโยชน*ท่ีจะไดAรับ ตามเจตนารมณ*ของกฎหมาย ต#อไปดAวย 

 



 
“ประวิตร” เร#ง คนช. เคาะกฎหมายป าชุมชน 3 ฉบับ สรAางรายไดAประชาชน สูAวิกฤตโควิด-19 เตรียมเสนอ “วันป าชุมชน

แห#งชาติ” 

23 ก.ย. 2564   https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6636889 

เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2564 ท่ีหAองประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล – พลเอกประวิตร วงษ*สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป าชุมชน เป�นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป าชุมชน 

(คนช.) ครั้งท่ี 1/2564 ผ#านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ*ไปยังหAองประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป าไมAและศูนย*ป าไมAในพ้ืนท่ี 

โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว#าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม นายจตุพร บุรุษพัฒน* 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม และกรรมการจากหน#วยงานภาครัฐ กรรมการผูAทรงคุณวุฒิจากภาค

ประชาชนและองค*กรภาคประชาสังคมเขAาร#วมประชุม เพ่ือร#วมกันพิจารณาออกกฎหมายอนุบัญญัติป าชุมชน และ

พิจารณาใหAความเห็นชอบ 

การกำหนดวันป าชุมชนแห#งชาติ เพ่ือใหAการดำเนินการดAานป าชุมชนสามารถขับเคลื่อนต#อไปไดA รวมถึงชุมชนสามารถ

บริหารจัดการป าชุมชนไดAตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวA 

พลเอกประวิตร กล#าวว#า ท่ีประชุมไดAพิจารณาและเห็นชอบกำหนดใหA วันท่ี 24 พฤษภาคม ของทุกป\ เป�นวันป าชุมชน

แห#งชาติ เพ่ือเป�นการนAอมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย* ท่ีทรงพระราชทานแนวทาง 

การอนุรักษ*ทรัพยากรป า ดิน น้ำ เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ใหA “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู#ร#วมกันอย#างพ่ึงพา

อาศัยและเอ้ือประโยชน*ต#อกันไดAอย#างยั่งยืน อีกท้ังเพ่ือรวมพลังประชาชนชาวไทยจากทุกภาคส#วนในการร#วมดูแลรักษาป า 

ซ่ึงเป�นทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีค#ายิ่ง ใหAอยู#ในสภาพท่ีสมบูรณ* และคงอยู#เป�นมรดกทางธรรมชาติของประเทศ และของ

มนุษยชาติสืบไป 

นายอดิศร นุชดำรงค* อธิบดีกรมป าไมA ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป าชุมชน กล#าวว#า การประชุมในวันนี้ 

เป�นการประชุมครั้งท่ี 3 ของ คนช. เพ่ือรับทราบความคืบหนAา ในการออกกฎหมายอนุบัญญัติ ซ่ึงมีผลบังคับใชAแลAวจำนวน 

14 ฉบับ ซ่ึงเป�นอนุบัญญัติท่ีเก่ียวขAองกับองค*ประกอบของคณะกรรมการป าชุมชนประจำจังหวัด และระเบียบท่ีจะทำใหA

คณะกรรมการป าชุมชนประจำจังหวัดสามารถพิจารณาการขอจัดต้ังป าชุมชน และการจัดการแผนจัดการป าชุมชน 



ตามพระราชบัญญัติป าชุมชน พ.ศ. 2562 ใหAสามารถเดินต#อไปไดA และ วันนี้ คนช. มีมติเห็นชอบระเบียบ

คณะกรรมการนโยบายป าชุมชนจำนวน 3 ฉบับ ซ่ึงเป�นระเบียบท่ีเก่ียวขAองกับการใชAประโยชน*จากป าชุมชนเพ่ือส#งเสริม

การศึกษาเรียนรูA และการท#องเท่ียวเชิงอนุรักษ*โดยชุมชน ตลอดจนขAอหAามท่ีมิใหAกระทำในป าชุมชน และระเบียบท่ีใหA

คณะกรรมการจัดการป าชุมชน 

เรียกเก็บค#าธรรมเนียม หรือค#าบริการ จากบุคคลท่ีมิใช#สมาชิก ท่ีเขAามาใชAประโยชน*จากป าชุมชน รวมท้ังกำหนด

หลักเกณฑ*และวิธีการเก็บ การรักษา และการใชAจ#ายเงินรายไดAเพ่ือจัดการป าชุมชน เพ่ือใหAการจัดการป าชุมชนเป�นไปโดย

โปร#งใส ตรวจสอบไดAและป�องกันความขัดแยAงระหว#างสมาชิกป าชุมชนในการจัดการป าชุมชน กฎหมายฉบับนี้จึงเป�น

แรงจูงใจใหAชุมชนเขAามามีส#วนร#วม 

กับรัฐในการจัดการป าชุมชน เพ่ือความม่ันคงทางสังคม ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนของสิ่งแวดลAอม เป�นการ

กระจายอำนาจสู#ระดับพ้ืนท่ี ทำใหAเกิดความคล#องตัวในการดำเนินงานดAานป าชุมชนเป�นไปตามความตAองการของชุมชน 

และเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนท่ีอย#างสมดุลและยั่งยืน 

พลเอกประวิตร กล#าวย้ำว#า หลังจากท่ีอนุบัญญัติเหล#านี้ไดAประกาศใชAแลAว จะทำใหAชุมชนสามารถบริหารจัดการ 

ป าชุมชนไดAตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวA และไดAรับประโยชน*จากป าชุมชน โดยเฉพาะในช#วงสถานการณ*การระบาดของโรค 

COVID-19 ท่ีเกิดอยู#ในขณะนี้ จะทำใหAชุมชนสามารถพ่ึงพิงป าชุมชน ลดรายจ#าย เพ่ิมรายไดAใหAกับครัวเรือน ทำใหAชุมชน 

มีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน อันจะส#งผลใหAชุมชนร#วมมือกับรัฐในการดูแลรักษาทรัพยากรป าไมA เพ่ือใหAเป�นไปตามเจตนารมย*ของ

กฎหมาย และขอใหAกรมป าไมAสรAางความเขAาใจใหAพ่ีนAองประชาชนทราบ ต#อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
“ลุงป�อม” เคาะกฎหมายป าชุมชน  ย้ำคนอยู#กับป าอย#างเก้ือกูล เสนอวันป าชุมชนแห#งชาติ 

 สยามรัฐออนไลน*  23 กันยายน 2564 https://siamrath.co.th/n/283090 

วันท่ี 23 กันยายน 2564 ท่ี หAองประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ผ#านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ*ไปยังหAอง

ประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป าไมAและศูนย*ป าไมAในพ้ืนท่ี พลเอกประวิตร วงษ*สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป�นประธาน

การประชุมคณะกรรมการนโยบายป าชุมชน (คนช.) ครั้งท่ี 1/2564 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม และกรรมการจากหน#วยงานภาครัฐ กรรมการผูAทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชนและ

องค*กรภาคประชาสังคมเขAาร#วมประชุม เพ่ือร#วมกันพิจารณาออกกฎหมายอนุบัญญัติป าชุมชน และพิจารณาใหAความ

เห็นชอบการกำหนดวันป าชุมชนแห#งชาติ เพ่ือใหAการดำเนินการดAานป าชุมชนสามารถขับเคลื่อนต#อไปไดA รวมถึงชุมชน

สามารถบริหารจัดการป าชุมชนไดAตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวA 

พลเอกประวิตร กล#าวว#า ท่ีประชุมไดAพิจารณาและเห็นชอบกำหนดใหA วันท่ี 24 พฤษภาคม ของทุกป\ เป�นวันป าชุมชน

แห#งชาติ เพ่ือเป�นการนAอมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย* ท่ีทรงพระราชทานแนวทางการ

อนุรักษ*ทรัพยากรป า ดิน น้ำ เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ใหA “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู#ร#วมกันอย#างพ่ึงพา

อาศัยและเอ้ือประโยชน*ต#อกันไดAอย#างยั่งยืน อีกท้ังเพ่ือรวมพลังประชาชนชาวไทยจากทุกภาคส#วนในการร#วมดูแลรักษาป า 

ซ่ึงเป�นทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีค#ายิ่ง ใหAอยู#ในสภาพท่ีสมบูรณ* และคงอยู#เป�นมรดกทางธรรมชาติของประเทศ และของ

มนุษยชาติสืบไป 

การประชุมในวันนี้ เพ่ือรับทราบความคืบหนAา ในการออกกฎหมายอนุบัญญัติ ซ่ึงมีผลบังคับใชAแลAวจำนวน 14 ฉบับ ซ่ึง

เป�นอนุบัญญัติท่ีเก่ียวขAองกับองค*ประกอบของคณะกรรมการป าชุมชนประจำจังหวัด และระเบียบท่ีจะทำใหA

คณะกรรมการป าชุมชนประจำจังหวัดสามารถพิจารณาการขอจัดต้ังป าชุมชน และการจัดการแผนจัดการป าชุมชน ตาม

พระราชบัญญัติป าชุมชน พ.ศ. 2562 ใหAสามารถเดินต#อไปไดA และ วันนี้ คนช. มีมติเห็นชอบระเบียบ

คณะกรรมการนโยบายป าชุมชนจำนวน 3 ฉบับ ซ่ึงเป�นระเบียบท่ีเก่ียวขAองกับการใชAประโยชน*จากป าชุมชนเพ่ือส#งเสริม

การศึกษาเรียนรูA และการท#องเท่ียวเชิงอนุรักษ*โดยชุมชน ตลอดจนขAอหAามท่ีมิใหAกระทำในป าชุมชน และระเบียบท่ีใหA

คณะกรรมการจัดการป าชุมชนเรียกเก็บค#าธรรมเนียม หรือค#าบริการ จากบุคคลท่ีมิใช#สมาชิก ท่ีเขAามาใชAประโยชน*จากป า

ชุมชน รวมท้ังกำหนดหลักเกณฑ*และวิธีการเก็บ การรักษา และการใชAจ#ายเงินรายไดAเพ่ือจัดการป าชุมชน เพ่ือใหAการ

จัดการป าชุมชนเป�นไปโดยโปร#งใส ตรวจสอบไดA และป�องกันความขัดแยAงระหว#างสมาชิกป าชุมชนในการจัดการป าชุมชน 

กฎหมายฉบับนี้จึงเป�นแรงจูงใจใหAชุมชนเขAามามีส#วนร#วมกับรัฐในการจัดการป าชุมชน เพ่ือความม่ันคงทางสังคม ความม่ัง

ค่ังทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนของสิ่งแวดลAอม เป�นการกระจายอำนาจสู#ระดับพ้ืนท่ี ทำใหAเกิดความคล#องตัวในการ

ดำเนินงานดAานป าชุมชนเป�นไปตามความตAองการของชุมชน และเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนท่ีอย#างสมดุลและยั่งยืน 



พลเอกประวิตร กล#าวอีกว#า หลังจากท่ีอนุบัญญัติเหล#านี้ไดAประกาศใชAแลAว จะทำใหAชุมชนสามารถบริหารจัดการป าชุมชน

ไดAตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวA และไดAรับประโยชน*จากป าชุมชน โดยเฉพาะในช#วงสถานการณ*การระบาดของโรค COVID-19 

ท่ีเกิดอยู#ในขณะนี้ ทำใหAชุมชนสามารถพ่ึงพิงป าชุมชน ลดรายจ#าย เพ่ิมรายไดAใหAกับครัวเรือน ทำใหAชุมชนมีเศรษฐกิจท่ีดี

ข้ึน ส#งผลใหAชุมชนร#วมมือกับรัฐในการดูแลรักษาทรัพยากรป าไมAต#อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
'บ๊ิกป�อม'ประชุม คนช.กำหนด 24 พ.ค.ทุกป\ เป�น'วันป าชุมชนแห#งชาติ' 

วันพฤหัสบดี ท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2564  https://www.naewna.com/local/604108 

วันป าชุมชนแห#งชาติ ป าชุมชน สิ่งแวดลAอม 

"บ๊ิกป�อม"ประชุม คนช.กำหนด 24 พ.ค.ทุกป\ เป�น"วันป าชุมชนแห#งชาติ" รวมพลังชาวไทย ร#วมปกป�องมรดกชาติ 

ขับเคลื่อน พ่ึงพาป าชุมชน เพ่ิมรายไดA ส#งเสริมเศรษฐกิจทAองถ่ิน รองรับวิกฤตโควิด-19 

เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2564 ท่ีทำเนียบรัฐบาล พล.ต.พัชร*ชศักด์ิ ปฏิรูปานนท* ผูAช#วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี 

เปrดเผยว#า วันนี้เวลา 10.00 น.ท่ีผ#านมา พล.อ.ประวิตร วงษ*สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป�นประธานการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายป าชุมชน (คนช.) ครั้งท่ี 1/2564 ผ#านระบบ Video Conference โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา 

รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม (ทส.) เขAาร#วมประชุม ณ หAองประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบ

รัฐบาล 

ท่ีประชุมไดAรับทราบความคืบหนAา ทส.โดยกรมป าไมA ซ่ึงไดAดำเนินการจัดทำร#างกฎหมายอนุบัญญัติ ท่ีออกตามความใน 

พ.ร.บ.ป าชุมชน เม่ือ 24 พ.ค.62 และมีผลบังคับใชAแลAว จำนวนรวม 15 ฉบับ จาก 28 ฉบับ ซ่ึงจะช#วยใหAการบริหาร

จัดการป าชุมชนมีประสิทธิภาพต#อไป 

จากนั้นท่ีประชุมไดAพิจารณาเห็นชอบกำหนดใหAวันท่ี 24 พ.ค.ของทุกป\ เป�น "วันป าชุมชนแห#งชาติ" โดยมีความมุ#งหมาย ใหA

บุคคลและชุมชนไดAประโยชน*จากป าชุมชน เกิดเจตคติในการดูแลรักษาและจัดการป าชุมชน ร#วมกับรัฐ เพ่ือป�องกันการตัด

ไมAโดยผิดกฎหมาย และการบุกรุกทำลายพ้ืนท่ีป า เพ่ือรักษาและฟstนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลAอม และความ

หลากหลายทางชีวภาพในป าใหAอยู#ในสภาพท่ีสมบูรณ* และคงอยู#เป�นมรดกทางธรรมชาติของประเทศและของมนุษยชาติ

สืบไป 

พล.อ.ประวิตร ไดAกล#าวว#าโครงการป าชุมชน นับเป�นนโยบายสำคัญเร#งด#วนของรัฐบาล เพ่ือสนองพระราชเสาวนีย*ของ

สมเด็จฯ พระพันป\หลวง ในรัชกาลท่ี9 ในการฟstนฟูสภาพป าเพ่ือใหAคนอยู#กับป าไดAอย#างเก้ือกูลและยั่งยืน โดยกรมป าไมA ถือ

เป�นหน#วยงานรับผิดชอบหลักท่ีตAองบริหารจัดการป าอย#างมีส#วนร#วมของทุกภาคส#วน ภายใตAกฎหมายท่ีกำหนด และใหA

ชุมชนสามารถพ่ึงพิงป าชุมชน ลดรายจ#าย/เพ่ิมรายไดAใหAกับครอบครัว ซ่ึงจะทำใหAเศรษฐกิจทAองถ่ินดีข้ึน รองรับ

สถานการณ*วิกฤตโควิด-19 ในขณะนี้ และ พล.อ.ประวิตร ยังไดAกำชับใหAกรมป าไมA จะตAองสรAางการรับรูA/ความเขAาใจใหAกับ

ชุมชน อย#างถ#องแทA ในการมีส#วนร#วมและประโยชน*ท่ีจะไดAรับ ตามเจตนารมณ*ของกฎหมายต#อไปดAวย 



 

 
"ประวิตร"ถก"คนช."ยก 24 พ.ค.ทุกป\ เป�น"วันป าชุมชนแห#งชาติ" 

วันพฤหัสบดี ท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/politic/251457 

พล.อ.ประวิตร  ประชุม คนช. มีมติ ใหA 24 พ.ค.ทุกป\ เป�น"วันป าชุมชนแห#งชาติ" รวมพลังชาวไทย  ร#วมปกป�องมรดกชาติ   

ขับเคลื่อน"พ่ึงพาป าชุมชน"  เพ่ิมรายไดA  ส#งเสริม ศ.ก.ทAองถ่ิน  รองรับวิกฤตโควิด-19 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 กันยายน 2564  พล.ต.พัชร*ชศักด์ิ ปฏิรูปานนท* ผูAช#วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปrดเผยว#า วันนี้

เวลา10.00น.  พล.อ.ประวิตร วงษ*สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดAเป�นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายป าชุมชน 

(คนช.) ครั้งท่ี 1/2564  ผ#านระบบ Video Conference โดยมี นาย วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เขAาร#วมประชุม  ณ หAอง

ประชุม 301  ตึกบัญชาการ 1  ทำเนียบรัฐบาล 

ท่ีประชุม ไดAรับทราบความคืบหนAา ทส.โดยกรมป าไมA ซ่ึงไดAดำเนินการจัดทำร#างกฎหมายอนุบัญญัติ ท่ีออกตามความใน 

พ.ร.บ.ป าชุมชน เม่ือ24 พ.ค.62 และมีผลบังคับใชAแลAว จำนวนรวม 15 ฉบับ จาก 28 ฉบับ ซ่ึงจะช#วยใหAการบริหารจัดการ

ป าชุมชน มีประสิทธิภาพ ต#อไป  จากนั้นท่ีประชุม ไดAพิจารณาเห็นชอบ กำหนดใหAวันท่ี 24 พ.ค.ของทุกป\ เป�น"วันป า

ชุมชนแห#งชาติ" โดยมีความมุ#งหมาย ใหAบุคคลและชุมชนไดAประโยชน*จากป าชุมชน เกิดเจตคติในการดูแลรักษาและจัดการ

ป าชุมชน ร#วมกับรัฐ เพ่ือป�องกันการตัดไมAโดยผิดกฎหมาย และการบุกรุกทำลายพ้ืนท่ีป า เพ่ือรักษาและฟstนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลAอม และความหลากหลายทางชีวภาพในป าใหAอยู#ในสภาพท่ีสมบูรณ* และคงอยู#เป�นมรดกทาง

ธรรมชาติของประเทศ และของมนุษยชาติ สืบไป 

พล.อ.ประวิตร ไดAกล#าวว#าโครงการป าชุมชน นับเป�นนโยบายสำคัญ เร#งด#วน ของรัฐบาลเพ่ือสนองพระราชเสาวนีย*ของ

สมเด็จฯพระพันป\หลวงในรัชกาลท่ี9 ในการฟstนฟูสภาพป าเพ่ือใหAคนอยู#กับป าไดAอย#างเก้ือกูล และยั่งยืน โดยกรมป าไมA ถือ

เป�นหน#วยงานรับผิดชอบหลัก ท่ีตAองบริหารจัดการป าอย#างมีส#วนร#วม ของทุกภาคส#วน ภายใตAกฎหมายท่ีกำหนด และใหA

ชุมชนสามารถพ่ึงพิงป าชุมชน ลดรายจ#าย/เพ่ิมรายไดAใหAกับครอบครัว ซ่ึงจะทำใหAเศรษฐกิจทAองถ่ินดีข้ึน รองรับ

สถานการณ*วิกฤตโควิด-19 ในขณะนี้  และ พล.อ.ประวิตร ยังไดAกำชับใหAกรมป าไมA จะตAองสรAางการรับรูA/ความเขAาใจ

ใหAกับชุมชน อย#างถ#องแทA ในการมีส#วนร#วม และประโยชน*ท่ีจะไดAรับ ตามเจตนารมณ*ของกฎหมาย ต#อไปดAวย 

 



 

   

   

    

   
สถาปนา 125 ป\กรมป าไมA เปrดพิพิธภัณฑ*...ปลูกป าในใจคน 

26 ก.ย. 2564  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6641361 

สถาปนา 125 ป\กรมป าไมA – กรมป าไมAจัดครบรอบวันสถาปนา 125 ป\ 18 กันยายน 2564 หลังบุกเบิกปฏิบัติหนAาท่ี

ปกป�องดูแล และอนุรักษ*ทรัพยากรป าไมAของไทยมาอย#างยาวนาน 

ในโอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ*สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป�นประธานในพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย*

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลAาเจAาอยู#หัว จากนั้นเป�นประธานเปrด “พิพิธภัณฑ*กรมป าไมAปลูกป าในใจคน” พรAอมสลัก

ขAอความลงบนผืนไมAว#า “ผมมีความยินดีท่ีไดAมาเป�นประธานพิธีเปrดพิพิธภัณฑ*กรมป าไมA ในโอกาสวันสถาปนากรมป าไมA

ครบรอบ 125 ป\ และขออวยพรใหAเจAาหนAาท่ีทุกท#านมี ความสุข ประสบความสำเร็จทุกประการ” 

พิพิธภัณฑ*แห#งนี้ไดAรวบรวมจัดแสดงเก่ียวกับงานดAานไมA ผ#านการจัดแสดงนิทรรศการท่ีแบ#งออกเป�น 5 ส#วน 

ส#วนท่ี 1 “การทำไมAในประเทศไทย” แสดงจุดเริ่มตAนของการป าไมAไทย ต้ังแต#อดีตยAอนไปกว#ารAอยป\ ในขณะท่ีเมืองไทยมี

ทรัพยากรป าไมAท่ีอุดมสมบูรณ*มาก มีการตัดฟyน ซ้ือขายไมAกันอย#างเสรี จนมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลAา

เจAาอยู#หัว รัชกาลท่ี 5 ไดAโปรดเกลAาฯ สถาปนากรมป าไมAข้ึนในวันท่ี 18 กันยายน 2439 มีการแต#งต้ังอธิบดีกรมป าไมAคน

แรกของไทย ซ่ึงในสมัยนั้นเรียกว#า เจAากรม คือ นายเอช.เอ. เสลด เป�นชาวอังกฤษ ผูAเชี่ยวชาญการ ป าไมA ส#วนสาเหตุท่ีตAอง

นำชาวต#างชาติมาเป�นเจAากรมป าไมAเพราะ สมัยนั้นคนไทยยังไม#มีความรูAในการจัดการป าไมAตามหลักวิชาการ  จากนั้นเริ่มมี



การออกกฎหมายการปกป�องป าไมA และสานต#อภารกิจสู#ยุคสมัยปyจจุบัน และกAาวสู#อนาคต ซ่ึงพิพิธภัณฑ*แห#งนี้จะบอก

เรื่องราวความเป�นมาของกรมป าไมAไดAอย#างครบถAวน 

ส#วนท่ี 2 “ภารกิจในผืนป า” สรAางความตระหนัก และการเรียนรูAความเปลี่ยนแปลงของภารกิจผ#านเหตุการณ*ท่ีส#งผลถึง

การดำเนินกิจการป าไมAในแต#ละยุคสมัย 

ส#วนท่ี 3 “ผูAพิทักษ*แห#งพงไพร” นำเสนอผลงานสำคัญของนักสูAแห#งพงไพรท่ีมีคุณูปการในวงการป าไมA ผูAท่ีทำงานท#ามกลาง

ความยากลำบากในป าเขา งานดAานขAอมูล งานวิจัย และเทคโนโลยี ซ่ึงผูAท่ีเขAาชมจะไดAเรียนรูAปฏิบัติการของเจAาหนAาท่ีกรม

ป าไมAในปyจจุบัน 

ส#วนท่ี 4 “Hall of Fame” เป�นการนำเสนอเก่ียวกับเกียรติประวัติป าไมA ตลอดจนความซาบซ้ึงในคุณูปการของ

พระมหากษัตริย* และพระบรมวงศานุวงศ*ต#อกิจการป าไมA และการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลAอม ระลึกถึง

เกียรติคุณและผลงาน ของอธิบดีกรมป าไมA 

ส#วนท่ี 5 “พันธกิจกรมป าไมA” รัฐมีป า ประชามีสุข เรียนรูAเรื่องราวไมAในประเทศไทยและพันธกิจของกรมป าไมAในการดูแล

ทรัพยากรป าไมAใหAคนไทยท้ังประเทศ 

สำหรับ “พิพิธภัณฑ*กรมป าไมA ปลูกป าในใจคน” นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปสามารถเขAาชมไดAในวันและเวลา

ราชการ ณ กรมป าไมA ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

ภายหลังพิธีเปrดพิพิธภัณฑ* นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม (ทส.) เป�นประธานในพิธีวาง

พวงมาลารำลึกคุณความดีบรรพชนและวีรชนป าไมA ท่ีอนุสาวรีย*วีรชนป าไมA  จากนั้นเป�นประธานในพิธีมอบโล#รางวัลเกียรติ

บัตร หนังสือชมเชยแก#ผูAช#วยเหลือราชการกรมป าไมA มอบโล#เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ 

“รักป า รักแผ#นดิน” ใหAแก# นายอดิศร นุชดำรงค* อธิบดีกรมป าไมA 

นายวราวุธกล#าวว#า การทำงานท่ีผ#านมา 125 ป\ของกรมป าไมA ถือเป�นกลไกท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในหลายดAาน 

ขอเป�นกำลังใจใหAเจAาหนAาท่ีทุกคนในการปกปyกรักษา ฟstนฟูสภาพป าของเรา ขอใหAทุกท#านทำงานกันอย#างเต็มกำลัง

ความสามารถ ปรับเปลี่ยนการทำงานใหAเท#าทันกับเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึน และทำงานควบคู#กับพ่ีนAองประชาชน “ภายใตA

หลักการ “อ#อนนAอมแต#ไม#ใช#อ#อนแอ แข็งแกร#งแต#ไม#ใช#แข็งกรAาว” และผมพรAอมท่ีจะปกป�องดูแลเพ่ือนขAาราชการทุกคน

พรAอมดำเนินการกับเจAาหนAาท่ีท่ีทุจริตในหนAาท่ีอย#างเด็ดขาดเช#นกัน เพ่ือใหAการทำงานยุคใหม#ของกรมป าไมA คนกับป าอยู#

ดAวยกันไดA” นายวราวุธระบุ 

ดAานนายอดิศรประกาศสานต#อภารกิจ กAาวสู#ป\ท่ี 126 ในฐานะอธิบดีกรมป าไมAว#า แนวทางการดำเนินงานท่ีจะเร#งผลักดัน 

ขับเคลื่อนในภารกิจ 5 เรื่องสำคัญคือ 1.รักษาป าเดิม คือ การป�องกันป า 2.การเพ่ิมพ้ืนท่ีป าใหม# คือ การฟstนฟูป า ปลูก

เสริมระบบนิเวศต#างๆ 3.คนอยู#กับป า คือ การดำเนินงานภายใตAคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินแห#งชาติ (คทช.) ในการจัด

ท่ีดินทำกินใหAประชาชนอาศัยอยู#ในพ้ืนท่ีป าอย#างถูกกฎหมาย 4.ส#งเสริมไมAมีค#า คือ การแจกจ#ายตAนกลAาไมAเศรษฐกิจใหA

ประชาชนนำไปปลูก เพ่ือ เป�นแหล#งเงินทุนสำรองในอนาคตไวAเป�น หลักทรัพย*ค้ำประกันในการกูAยืมเงินไดA และ 5.การ

พัฒนาป าชุมชน คือ การส#งเสริมใหAชุมชนมีส#วนร#วมในการเขAามาปกป�องรักษาป าในพ้ืนท่ีของตนเอง ใหAสามารถใชA

ประโยชน*จากป าไดAดAวย 

กรมป าไมAจะดำเนินงานดAานทรัพยากรป าไมAอย#างครอบคลุมในทุกดAาน พรAอมพัฒนาการสื่อสารผ#านระบบออนไลน* เพ่ือ

บริการประชาชนตามสถานการณ*ปyจจุบัน ใหAสมกับพันธกิจของกรมป าไมA “รัฐมีป า ประชามีสุข” 



 

   
รายงานพิเศษ : รมว.ทส.เปrดงานวันสถาปนากรมป าไมA ครบรอบ 125 ป\ ‘รัฐมีป า ประชามีสุข ยุควิถีใหม#’ 

วันจันทร* ท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2564  https://www.naewna.com/local/604834 

ท่ีหAองประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป าไมA นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว#าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลAอม เป�นประธานในงานวันสถาปนากรมป าไมAครบรอบ 125 ป\ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน* ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม พรAอมดAวยคณะผูAบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม นายอดิศร นุช

ดำรงค* อธิบดีกรมป าไมA นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรม ส#งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลAอม นายจิระศักด์ิ ชูความดี นายสมศักด์ิ 

สรรพโกศลกุลนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป าไมA  นำขAาราชการ และเจAาหนAาท่ีท่ีเก่ียวขAองฯ เขAาร#วมพิธีอย#าง

พรAอมเพรียง เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2564 ท่ีผ#านมา 

จากนั้นรัฐมนตรีว#าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม (รมว.ทส.) พรAอมดAวยคณะผูAบริหารกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม ไดAเดินทางไปยังอนุสาวรีย*วีรชนป าไมAเป�นประธานพิธีสดุดีวีรชนป าไมA และวางพวง

มาลา เพ่ือรำลึกถึงคุณความดีของบรรพชนและวีรชนป าไมA จนกระท่ังเวลา 08.30 น. รมว.ทส. เป�นประธานในการมอบ

รางวัลใหAแก#ผูAท่ีทำคุณประโยชน*แก#กรมป าไมA ไดAแก# เข็มเชิดชูเกียรติ โล# เกียรติบัตรหนังสือชมเชยแก#ผูAช#วยเหลือราชการ

กรมป าไมA โล#ขAาราชการ และใบประกาศลูกจAางประจำท่ีเกษียณอายุราชการ และรางวัลอ่ืนๆ และไดAร#วมรับฟyงการเสวนา

ออนไลน* ผ#านระบบ Zoom ภายใตAหัวขAอ “รัฐมีป า ประชามีสุข ยุควิถีใหม#” ท้ังนี้ รมว.ทส. ไดAกล#าวถึงการดำเนินงานของ

กรมป าไมA ในการดูแลรักษาทรัพยากรป าไมAมาต้ังแต#อดีตจนถึงปyจจุบัน โดยไดAพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานท่ี

มุ#งเนAนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหAกับประเทศ ตามยุทธศาสตร*ชาติ 20 ป\ มุ#งเนAนการสรAางความสมดุลระหว#างการอนุรักษ*และ

พัฒนาใหAเกิดประโยชน*สูงสุด พรAอมท้ังไดAกล#าวขอบคุณและขอเป�นกำลังใจใหAกับเจAาหนAาท่ีทุกคนของกรมป าไมAท่ีทำงานกัน

อย#างเต็มท่ีในการปกป�อง ดูแล รักษา ฟstนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในสมัยก#อนป าไมAของประเทศมีความอุดมสมบูรณ*ประชากรก็มีไม#มากการทำไมAส#วนใหญ#จะทำกันในป าภาคเหนือคือถAา

ผูAใดประสงค*จะทำไมAก็ขออนุญาตจากเจAาของป าซ่ึงเป�นเจAาของผูAครองนครนั้นๆ แลAวเขAาทำการตัดฟyนไมAตAนจะเล็ก หรือ 

ใหญ#ก็ไดAท้ังสิ้นโดยจ#ายเพียงเงินตามจำนวนตAนท่ีตัดฟyนลงเรียกว#า “ค#าตอ”ไม#มีการบำรุงป าและการควบคุมทางดAาน

วิชาการป าไมAแต#อย#างใดเม่ือมีผูAทำกิจการป าไมAมากข้ึนเป�นโอกาสใหAเจAาของป าข้ึนอัตราค#าตอใหม#รวมท้ังเรียกเงินพิเศษ

เป�น “ค#าเปrดป า” ผูAใดประมูลค#าเปrดป าสูงผูAนั้นก็จะมีสิทธิ์เขAาทำไมAในป านั้นๆ ซ่ึงทำใหAเกิดกรณีพิพาทกันอยู#เสมอ ดังนั้นใน

ป\ พ.ศ.2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลAาเจAาอยู#หัว จึงโปรดเกลAาฯใหAตราพระราชบัญญัติเก่ียวกับป าไมA 2 ฉบับคือ

พระราชบัญญัติรักษาเมือง 



และพระราชโองการว#าดAวยภาษีไมAขอนสักและไมAกระยาเลยต#อมารัฐบาลไดAขอความช#วยเหลือไปยังรัฐบาลอินเดียของ

อังกฤษ เพ่ือขอยืมตัวผูAเชี่ยวชาญดAานป าไมAซ่ึงก็ไดAรับความร#วมมือเป�นอย#างดีโดยเม่ือป\พ.ศ. 2438 ไดAส#งมร.เอชเสลดผูAเคย

ปฏิบัติงานอยู#ในกรมป าไมAของประเทศพม#า เดินทางไปสำรวจกิจกรรมป าไมAสักของไทยในภาคเหนือแลAว เดินทางกลับ

กรุงเทพฯ เพ่ือเสนอรายงานผลการสำรวจป าไมAต#อกระทรวงมหาดไทยพรAอมกับไดAชี้ขAอบกพร#องต#างๆ ในกิจการป าไมAของ

ประเทศไทยเม่ือกระทรวงมหาดไทยไดAรับรายงาน และไดAพิจารณาเห็นชอบไดAนำความกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลAาเจAาอยู#หัวเพ่ือขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยซ่ึงไดAทรงพระราชดำริเห็นชอบ และพระราชทานพระ

ราชหัตถเลขาท่ี 62/385 ลงวันท่ี 18 กันยายน ร.ศ.115 (พ.ศ.2439) ทรงพระกรุณาโปรดเกลAาฯใหAจัดต้ังกรมป าไมAข้ึน และ

ทรงพระกรุณาโปรดเกลAาฯใหAต้ัง มร.เอชเสลดเป�นเจAากรมป าไมAคนแรกนับต้ังแต#บัดนั้นเป�นตAนมาทางราชการก็ไดAถือเอา

วันท่ี 18 กันยายนของทุกป\เป�นวันคลAายวันสถาปนากรมป าไมAตลอดมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุนเครื่องอัดแท#งเชื้อเพลิงชีวมวล ชูพลังงานหมุนเวียน   

 สยามรัฐออนไลน*  24 กันยายน 2564 https://siamrath.co.th/n/283453 

มร. เฟลิกซ* ดนัย ลิงค* ประธานเจAาหนAาท่ีบริหาร บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท จำกัด สนับสนุน เครื่องอัดแท#ง

เชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pallets) สำหรับนำใบไมAมาผลิตเป�นพลังงานทดแทน ในโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood 

Pallets) จากใบไมA ‘ทางเลือก ทางรอด จากปyญหาไฟป าหมอกควัน ฝุ น PM 2.5’ โดยมี นายจิระศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดี

กรมป าไมA ใหAเกียรติรับมอบ ณ สำนักงานใหญ# บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท จำกัด 

“โครงการนี้เป�นประโยชน*ต#อชุมชน สังคม และสิ่งแวดลAอม ซ่ึงสอดคลAองกับปรัชญาของ บี.กริม ใน ‘การดำเนิน

ธุรกิจดAวยความโอบอAอมอารี เพ่ือสรAางความศิวิไลซ* ภายใตAความเป�นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ’ โดยสนับสนุนอุปกรณ*เพ่ือ

ส#งเสริมการปฏิบัติงานของเจAาหนAาท่ีกรมป าไมA ในการถ#ายทอดความรูAใหAกับสมาชิกเครือข#ายป าชุมชน เพ่ือใหAสามารถ

นำไปใชAอย#างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน*สูงสุด” มร. เฟลิกซ* ดนัย ลิงค* กล#าว 

นายจิระศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดีกรมป าไมA กล#าวว#า “กรมป าไมAไดAสนองนโยบายของภาครัฐในการส#งเสริม

พลังงานหมุนเวียน โดยการจัดหาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีมีอยู#ในทAองถ่ิน เป�นการเพ่ิมมูลค#าใหAกับเศษวัสดุ

เหลือใชAทางการเกษตร ซ่ึงนอกจากจะช#วยช#วยลดมลพิษทางอากาศ และป�องกันการเกิดไฟไหมAป าแลAว ยังช#วยพัฒนา

คุณภาพชีวิต สรAางงาน สรAางรายไดAใหAกับชุมชนอีกดAวย” 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุน เครื่องอัดแท#งเชื้อเพลิงชีวมวล 

เผยแพร#: 24 ก.ย. 2564: ผูAจัดการออนไลน*  https://mgronline.com/business/detail/9640000094945 

บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุน เครื่องอัดแท#งเชื้อเพลิงชีวมวล ชูพลังงานหมุนเวียน ลดปyญหาไฟป าและหมอกควัน 

มร. เฟลิกซ* ดนัย ลิงค* ประธานเจAาหนAาท่ีบริหาร บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท จำกัด สนับสนุน เครื่องอัดแท#งเชื้อเพลิงชีว

มวล (Wood Pallets) สำหรับนำใบไมAมาผลิตเป�นพลังงานทดแทน ในโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pallets) 

จากใบไมA ‘ทางเลือก ทางรอด จากปyญหาไฟป าหมอกควัน ฝุ น PM 2.5’ โดยมี นายจิระศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดีกรมป าไมA 

ใหAเกียรติรับมอบ ณ สำนักงานใหญ# บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท จำกัด 

“โครงการนี้เป�นประโยชน*ต#อชุมชน สังคม และสิ่งแวดลAอม ซ่ึงสอดคลAองกับปรัชญาของ บี.กริม ใน ‘การดำเนินธุรกิจดAวย

ความโอบอAอมอารี เพ่ือสรAางความศิวิไลซ* ภายใตAความเป�นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ’ โดยสนับสนุนอุปกรณ*เพ่ือส#งเสริมการ

ปฏิบัติงานของเจAาหนAาท่ีกรมป าไมA ในการถ#ายทอดความรูAใหAกับสมาชิกเครือข#ายป าชุมชน เพ่ือใหAสามารถนำไปใชAอย#างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน*สูงสุด” มร. เฟลิกซ* ดนัย ลิงค* กล#าว 

นายจิระศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดีกรมป าไมA กล#าวว#า “กรมป าไมAไดAสนองนโยบายของภาครัฐในการส#งเสริมพลังงาน

หมุนเวียน โดยการจัดหาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีมีอยู#ในทAองถ่ิน เป�นการเพ่ิมมูลค#าใหAกับเศษวัสดุเหลือใชAทาง

การเกษตร ซ่ึงนอกจากจะช#วยช#วยลดมลพิษทางอากาศ และป�องกันการเกิดไฟไหมAป าแลAว ยังช#วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สรAางงาน สรAางรายไดAใหAกับชุมชนอีกดAวย” 

บุคคลในภาพจากซAายไปขวา 

1. นายเสกสรร กวยะปาณิก : ผูAอำนวยการส#วนพัฒนาวนศาสตร*ชุมชน สำนักจัดการป าชุมชน กรมป าไมA 

2. นายพงษ*ศักด์ิ เรืองปฏิกรณ* : กรรมการผูAจัดการ บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท จำกัด 

3. มร. เฟลิกซ* ดนัย ลิงค*: ประธานเจAาหนAาท่ีบริหาร บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท จำกัด 

4. นายจิระศักด์ิ ชูความดี : รองอธิบดีกรมป าไมA 

5. นางนันทนา บุณยานันต* : ผูAอำนวยการสำนักจัดการป าชุมชน กรมป าไมA 

6. นายชาตรี รักษาแผน : ผูAอำนวยการส#วนอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการป าไมA กรมป าไมA 



 

  

“บี.กริม เรียลเอสเตท” สนับสนุนเครื่องอัดแท#งเชื้อเพลิงชีวมวล ชูพลังงานหมุนเวียน ลดปyญหาไฟป าและหมอกควัน 

 วันศุกร*ท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2564  https://www.siamturakij.com/news/41452-��บี-กริม-เรียลเอสเตท-

��-สนับสนุนเครื่องอัดแท#งเชื้อเพลิงชีวมวล-ชูพลังงานหมุนเวียน-ลดปyญหาไฟป าและหมอกควัน 

มร. เฟลิกซ* ดนัย ลิงค* ประธานเจAาหนAาท่ีบริหาร บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท จำกัด สนับสนุน เครื่องอัดแท#งเชื้อเพลิงชีว

มวล (Wood Pallets) สำหรับนำใบไมAมาผลิตเป�นพลังงานทดแทน ในโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pallets) 

จากใบไมA ‘ทางเลือก ทางรอด จากปyญหาไฟป าหมอกควัน ฝุ น PM 2.5’ โดยมี นายจิระศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดีกรมป าไมA 

ใหAเกียรติรับมอบ ณ สำนักงานใหญ# บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท จำกัด 

“โครงการนี้เป�นประโยชน*ต#อชุมชน สังคม และสิ่งแวดลAอม ซ่ึงสอดคลAองกับปรัชญาของ บี.กริม ใน ‘การดำเนินธุรกิจดAวย

ความโอบอAอมอารี เพ่ือสรAางความศิวิไลซ* ภายใตAความเป�นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ’ โดยสนับสนุนอุปกรณ*เพ่ือส#งเสริมการ

ปฏิบัติงานของเจAาหนAาท่ีกรมป าไมA ในการถ#ายทอดความรูAใหAกับสมาชิกเครือข#ายป าชุมชน เพ่ือใหAสามารถนำไปใชAอย#างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน*สูงสุด” มร. เฟลิกซ* ดนัย ลิงค* กล#าว 

นายจิระศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดีกรมป าไมA กล#าวว#า “กรมป าไมAไดAสนองนโยบายของภาครัฐในการส#งเสริมพลังงาน

หมุนเวียน โดยการจัดหาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีมีอยู#ในทAองถ่ิน เป�นการเพ่ิมมูลค#าใหAกับเศษวัสดุเหลือใชAทาง

การเกษตร ซ่ึงนอกจากจะช#วยช#วยลดมลพิษทางอากาศ และป�องกันการเกิดไฟไหมAป าแลAว ยังช#วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สรAางงาน สรAางรายไดAใหAกับชุมชนอีกดAวย” 

 

 

 

 

 



 

  

 

อ.อ.ป. - ปม. - กฟผ. ร#วมลงนามพัฒนาโรงไฟฟ�าชุมชนตAนแบบของประเทศไทยในอนาคต 

วันพฤหัสบดี ท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2564  https://www.naewna.com/relation/604090 

นายสุกิจ จันทร*ทอง รองผูAอำนวยการ สายธุรกิจ 1 รักษาการแทนผูAอำนวยการองค*การอุตสาหกรรมป าไมA เปrดเผยว#า การ

ลงนามบันทึกขAอตกลงความร#วมมือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานสะอาดชุมชนตAนแบบหวังสรAางคุณภาพชีวิตความ

เป�นอยู#ท่ีดีข้ึนใหAกับประชาชน ก#อใหAเกิดความม่ันคงทางพลังงานไฟฟ�าในพ้ืนท่ี เป�นการร#วมมือระหว#าง 3 หน#วยงาน 

ประกอบดAวย องค*การอุตสาหกรรมป าไมA 

(อ.อ.ป.) กับกรมป าไมA (ปม.) และการไฟฟ�าฝ ายผลิตแห#งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีวัตถุประสงค* เพ่ือใหAคำแนะนำในดAาน

การจัดหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ดำเนินการขออนุญาตใชAพ้ืนท่ีถูกตAองตามกฎหมาย ใชAเป�นพ้ืนท่ีสำหรับการก#อสรAางโรงไฟฟ�า

ชุมชน ก#อสรAางโรงไฟฟ�าชุมชนตAนแบบ ส#งเสริมเกษตรในพ้ืนท่ีเป�าหมายปลูกไมAโตเร็วสำหรับเป�นวัตถุดิบของโรงไฟฟ�า

ชุมชน สนับสนุนการจัดการเชื้อเพลิงท่ีเป�นตAนเหตุของการเกิดไฟป า ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและ

เกษตรกรใหAดีข้ึน 

                   รษก.ผอ.ออป. กล#าวต#อไปอีกว#า การลงนามความร#วมมือ ในครั้งนี้ อ.อ.ป. จะเป�นผูAใหAการสนับสนุน

บุคลากร และองค*ความรูAในการใหAคำแนะนำเก่ียวกับการปลูกไมAโตเร็วพืชพลังงาน และใหAการสนับสนุนพ้ืนท่ีสำหรับใชAใน

การทดลองปลูกไมAโตเร็วพืชพลังงาน เพ่ือศึกษาและคัดเลือกสายพันธุ*ไมAโตเร็วพืชพลังงานท่ีเหมาะสมสำหรับนำมาปลูกใน

พ้ืนท่ี อำเภอแม#แจ#ม จังหวัดเชียงใหม# จำนวน 6 ไร#และ/หรือในพ้ืนท่ีเป�าหมายการพัฒนาขยายโครงการฯ    

                   รษก.ผอ.อ.อ.ป. ยังกล#าวท้ิงทAายอีกว#า จากการร#วมมือฯ ในครั้งนี้จะนำร#องก#อสรAางโรงไฟฟ�าชุมชนแม#แจ#ม 

อำเภอแม#แจ#ม จังหวัดเชียงใหม# ก#อน เพ่ือเป�นโครงการศึกษาวิจัยตAนแบบเชิงธุรกิจโรงไฟฟ�าชุมชน เป�นการบูรณาการ

แนวคิด ความม่ันคงดAานน้ำ ดAานพลังงาน และดAานอาหาร ตลอดจนเป�นโครงการท่ีอยู#ระหว#างดำเนินการวิจัยดAานพืช

พลังงาน ดAานสิ่งแวดลAอมเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสำหรับโรงไฟฟ�าชุมชน และดAานโรงไฟฟ�า เพ่ือเป�นตAนแบบการ

ดำเนินงานโรงไฟฟ�าชุมชนในพ้ืนท่ีต#าง ๆ ท่ีเหมาะสมของประเทศไทยในอนาคตต#อไป 



 

  

   

ลำปางไล#เช็คลอบแปรรูปไมA ยึดของกลางตรวจสอบ 

วันพฤหัสบดี ท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2564   https://www.naewna.com/local/604185 

23 กันยายน 2564 นายวาทิต ปyญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง มอบหมายใหAปลัดอำเภอฝ ายความม่ันคง สมาชิก

กองรAอย อส. อ.เมืองลำปางท่ี 1 พรAอมดAวยหัวหนAาและเจAาหนAาท่ีหน#วยป�องกันรักษาป า ท่ี ลป.10 (บAานแลง) ผูAใหญ#บAาน 

หมู# 8 ต.บAานแลง ออกตรวจสอบตามขAอรAองทุกข*รAองเรียนผ#านศูนย*ดำรงธรรม อำเภอเมืองลำปาง กรณีการลักลอบแปรรูป

และครอบครองไมAโดยไม#ไดAรับอนุญาต ท่ีโรงงานแปรรูปไมAเพ่ือประดิษฐกรรม ต้ังอยู#บAานแม#อางน้ำลAอม หมู# 8 ต.บAานแลง 

อ.เมืองลำปาง 

ท้ังนี้ จากการลงพ้ืนท่ีพบเจAาของโรงงาน คณะเจAาหนAาท่ีจึงขอเขAาตรวจสอบตามขAอรAองเรียนในบริเวณโรงงาน พบ

เครื่องจักรเลื่อยไมA 2 เครื่อง และไมAสักแปรรูปแผ#น 1 กอง จากการตรวจสอบบริเวณเครื่องจักรไม#พบร#องรอยการเพ่ิงแปร

รูปไมA คณะเจAาหนAาท่ีจึงไดAใหAเจAาของโรงงานแสดงเอกสารการครอบครองกองไมAสักดังกล#าว โดยเจAาของไดAแสดงเอกสารต#อ

เจAาหนAาท่ีเรียบรAอย พรAอมจัดทำบันทึก ปค.14 ไวAเป�นหลักฐานการตรวจสอบ 

อย#างไรก็ตาม คณะเจAาหนAาท่ีไดAตรวจพบกองไมAแปรรูปแผ#น ประกอบดAวย ไมAประดู# ไมAรัง ไมAตีนนก และไมAเนา รวมจำนวน

ปริมาตรประมาณ 0.837 ลูกบาศก*เมตร ในบริเวณขAางโรงงาน ซ่ึงอยู#บริเวณรั้วเดียวกับโรงงาน จึงไดAบันทึกตรวจยึด จับกุม

ส#งพนักงานสอบสวน สภ.บAานเสด็จ ต#อไป 

 

 

 

  



 

 

ศรีพันวาภูเก็ต ดีเอสไอชงผิด ใหA 4 หน#วยฟyน 

ไทยรัฐฉบับพิมพ*  26 ก.ย. 2564  https://www.thairath.co.th/news/local/south/2203233 

ดีเอสไอออกหนังสือแจAงผลตรวจสอบโรงแรมศรีพันวา รีสอร*ตโด#งดังหรูหราระดับ 5 ดาว แห#งเกาะภูเก็ต พบครอบครอง 

ท่ีดินผิดกฎหมายบุกรุกป า และแสวงหาประโยชน*จากทรัพยากรธรรมชาติลักษณะเป�นการคAา อาจเขAาข#ายความผิดฐาน

ฟอกเงิน จากการสืบสวนไม#เขAาข#ายเป�นคดีพิเศษ จึงส#งเรื่องใหAหน#วยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการ ดAาน “วีระ” ผูAท่ีรAองเรียน 

ระบุ จะเดินหนAาติดตามเรื่องท่ีหน#วยงานต#างๆ อย#างกัดไม#ปล#อยเพ่ือไม#ใหAคนผิดลอยนวล ดAานอธิบดีกรมป าไมA เผยเตรียม

รับลูกจากดีเอสไอลงพ้ืนท่ีตรวจสอบเพ่ือเพิกถอนเอกสารสิทธิท่ีดิน 

ดีเอสไอแจAงผลตรวจสอบคดี “ศรีพันวารี” รีสอร*ท พบรุกป าและครองท่ีดินไม#ถูกตAอง เปrดเผยข้ึน วันท่ี 25 ก.ย. มีรายงาน

ว#า กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มีหนังสือท่ี ยธ 0809/1912 ลงวันท่ี 20 ก.ย.64 เรื่องแจAงผลการดำเนินการกรณี นาย

วีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข#ายประชาชนตAานคอร*รัปชัน (คปต.) ขอใหAตรวจสอบและดำเนินคดีผูAออกเอกสารสิทธิมิ

ชอบ และผูAท่ีเก่ียวขAองในการกระทำความผิด พ.ร.บ.ป าไมA และประมวลกฎหมายท่ีดิน รวมท้ัง ความผิดอ่ืนในโครงการศรี

พันวา รีสอร*ท ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต 

ดีเอสไอไดAสืบสวนแลAวจึงแจAงผลดังนี้ 1.ประเด็นท่ีดิน พบว#า โครงการศรีพันวา รีสอร*ท มีท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ 8 แปลง 

เป�นโฉนดท่ีดิน 2 แปลง และ น.ส.3 ก. จำนวน 6 แปลง และท่ีดินไม#มีเอกสารสิทธิ 1 แปลง ในส#วนท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ

จากการวิเคราะห*ภาพถ#ายทางอากาศ น#าเชื่อไดAว#าการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน* (น.ส.3) หรือสืบเนื่องในชั้นการ

ออกหนังสือฯ (น.ส.3 ก.) อาจเป�นการกระทำความผิดต#อตำแหน#งหนAาท่ีราชการ จึงส#งใหA ป.ป.ช.ดำเนินการ สำหรับการ

พิจารณาเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิท่ีดินท่ีไม#ชอบ ส#งขAอมูลการสืบสวนใหAกรมท่ีดินพิจารณาแลAว 

สำหรับท่ีดินไม#มีเอกสารสิทธิ 1 แปลง บริเวณหนAาชายหาดพันวา ใชAประโยชน*เป�นสระว#ายน้ำสำหรับลูกคAา และเป�นทาง

ข้ึนชายหาดสู#ทุ#นลอยน้ำริมทะเลของรีสอร*ต ท่ีดินดังกล#าวไม#มีเอกสารสิทธิจึงเป�นพ้ืนท่ีป า การก#อสรAางสระว#ายน้ำและ

สิ่งก#อสรAางอ่ืนๆ จึงมีความผิดฐานก#อสรAาง แผAวถาง หรือทำลายป า หรือเขAายึดถือครอบครองป าเพ่ือตนเองหรือผูAอ่ืนโดย

ไม#ไดAรับอนุญาต จึงส#งใหAกรมป าไมAพิจารณาแลAว นอกจากนี้ยังเขAาลักษณะเพ่ือประโยชน*ในทางธุรกิจของโครงการศรีพันวา 

เป�นการใชA ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือแสวงหาประโยชน*จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบอันมี

ลักษณะเป�นการคAา เป�นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.การฟอกเงิน และอาจเขAาข#ายความผิดฐานฟอกเงิน ส#งขAอมูลการ

สืบสวนใหA ปปง.ดำเนินการแลAว 



2.ส#วนการก#อสรAาง จากการสืบสวนพบว#า ไดAขออนุญาตสรAางอาคารและไดAรับอนุญาตจากเจAาพนักงานทAองถ่ินผูAมีอำนาจ

หนAาท่ี และทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดลAอมเป�นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 3.การสรAางทุ#นลอยน้ำ ไดAขออนุญาตและต#อ

ใบอนุญาตจากเจAาหนAาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังนี้จากการสืบสวนขAอ 1-3 ยังไม#ใช#ความผิดทางอาญาท่ีเป�นคดีพิเศษท่ี

จะตAองดำเนินการตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ และท่ีแกAไขเพ่ิมเติม ดีเอสไอจึงไดAพิจารณายุติเรื่อง และส#งขAอมูลการ

สืบสวนไปยังหน#วยงานท่ีเก่ียวขAองดำเนินการตามอำนาจหนAาท่ีต#อไป 

ดAานนายวีระ สมความคิด โพสต*ขAอความทางเฟซบุ�ก มีเนื้อหาสรุปว#า นับว#าเป�นข#าวดีมาก เนื่องจากดีเอสไอตรวจสอบแลAว

เชื่อว#าเป�นการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบดAวยกฎหมาย ส#วนท่ีดินท่ีน#าเชื่อไดAว#าไม#ชอบดAวยกฎหมาย ใชAประโยชน*ในท่ีดิน

เขAาข#ายเป�นการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน พ่ีนAองประชาชนพอใจการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือไม# อาจจะ

ไม#ไดAดังใจท้ังหมด แต#ก็พอรับไดAในระดับหนึ่งใช#ไหม ตAองไปติดตามการทำงานของ ป.ป.ช. ปปง. กรมท่ีดิน และกรมป าไมA 

จะสามารถทวงคืนแผ#นดินใหAกลับมาเป�นของรัฐและประชาชน พรAอมท้ังนำตัวผูAกระทำความผิดมาลงโทษ และยึดทรัพย*ท่ี

ไดAมาจากการกระทำความผิดกลับคืนใหAแก#รัฐไดAหรือไม# ตAองติดตามกัดไม#ปล#อยกันต#อไป ไม#ปล#อยใหAคนชั่วลอยนวล 

นายวีระกล#าวเพ่ิมเติมว#า เพ่ิงไดAรับหนังสือของดีเอสไอวันนี้ ยืนยันเอกสารสิทธิ 8 แปลงเชื่อว#ามีการออกมาโดยไม#ชอบ ดี

เอสไอไดAส#งเรื่องใหAกรมท่ีดิน กรมป าไมA ป.ป.ช.และ ปปง.แลAว ตนจะเดินหนAาตามเรื่องหน#วยงานต#างๆใหAรีบดำเนินการ 

เพราะเนื้อหาท่ีดีเอสไอส#งไปละเอียดแลAว เม่ือถามว#าจะเก่ียวโยงถึงผูAบริหารในปyจจุบันหรือไม# นายวีระ กล#าวว#า ก็ตAองดูว#า

ฝ ายบริหารจะมายุ#งเหยิงในคดีหรือไม# เพราะเรื่องท่ีเกิดข้ึนเป�นการกระทำผิดในอดีต ตAองดูต#อไปจะมีใครมาช#วยเหลือ

หรือไม# และตAองดูว#าท่ีเจAาของโครงการว#าเป�นอย#างไร เม่ือดีเอสไอสรุปมาเช#นนี้แลAวจะมีอะไรมาหักลAางอย#างไร 

ขณะท่ีนายนิวัติไชย เกษมมงคล โฆษก ป.ป.ช.กล#าวว#า ขอตรวจสอบก#อนว#าดีเอสไอส#งเรื่องใหA ป.ป.ช.หรือยัง หากส#ง

มาแลAวข้ันตอนต#อไปตAองมาดูกระบวนตรวจสอบขAอเท็จจริงว#า กล#าวหาใคร มีพฤติการณ*ความผิดอย#างไร เหตุเกิดป\ใด เพ่ือ 

ตรวจสอบคดีหมดอายุความหรือไม# จากนั้นจะเรียกบุคคลหรือหน#วยงานท่ีเก่ียวขAองมาตรวจสอบขAอเท็จจริงต#อไป ขอดู

รายละเอียดก#อนการตรวจสอบไม#น#าจะยุ#งยากซับซAอนอะไร คดีศรีพันวาก#อนหนAานี้เคยมีการรAองเรียนต#อ ป.ป.ช.ใหA

ตรวจสอบเรื่องการออกเอกสารสิทธิแลAวเช#นกัน แต#ไม#ใช#ดีเอสไอส#งเรื่องมา แต#จากการตรวจสอบเบ้ืองตAนยังไม#พบความ

ผิดปกติ เม่ือดีเอสไอจะส#งขAอมูลมาใหAตรวจสอบก็พรAอมดำเนินการ 

ส#วนนายอดิสร นุชดำรงค* อธิบดีกรมป าไมA เปrดเผยว#า กรมป าไมAจะทำหนังสือถึงดีเอสไอเพ่ือขอเอกสารการชี้มูลความผิด

ท่ีดินในความครอบครองของ “ศรีพันวา” เพ่ือท่ีจะทำหนังสือเพิกถอนเอกสารสิทธิถึงกรมท่ีดินต#อไป รวมท้ังจะลงพ้ืนท่ี

ตรวจสอบเพ่ิมเติมดAวย ท่ีผ#านมากรมป าไมAไดAเคยมีการตรวจสอบการครอบครองท่ีดินของ “ศรีพันวา” พ้ืนท่ีเกาะส#วนใหญ#

สภาพพ้ืนท่ีจะเป�นป าตาม พ.ร.บ.ป าไมAอยู#แลAว 

 

 

 

 



 

 

"ดีเอสไอ" แจAงผลสอบ "ศรีพันวา" ส#อออกเอกสารสิทธิท่ีดินมิชอบ 

25 ก.ย. 2564 https://www.bangkokbiznews.com/news/962184 

"ดีเอสไอ" เตรียมส#งขAอมูลการสืบสวนใหAกรมท่ีดินดำเนินการเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิ "ศรีพันวา" หลังพบออกเอกสาร

สิทธิมิชอบ พรAอม ส#ง ป.ป.ช. เพ่ือเอาผิดเจAาหนAาท่ี 

25 ก.ย.2564 นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข#ายประชาชนตAานคอร*รัปชั่น โพสต*ขAอความทางเฟซบุ�กถึงความ

คืบหนAากรณีการยื่นสอบสวนเอกสารสิทธิของโครงการศรีพันวา ระบุว#า ล#าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษไดAแจAงผลการ

สอบสวนแลAว พบขAอมูล อาจเป�นการออกเอกสารสิทธิท่ีดินโดยไม#ชอบ โดยระบุว#า จำกันไดAไหม วันท่ี 25 กันยายน 2563 

นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข#ายประชาชนตAานคอร*รัปชั่น (คปต.) ไดAยื่นเรื่องรAองทุกข*กล#าวโทษใหAกรมสอบสวน

คดีพิเศษตรวจสอบการไดAมาซ่ึงเอกสารสิทธิของโครงการศรีพันวา ท่ีจังหวัดภูเก็ต 

ในวันนี้ 25 กันยายน 2564 นายวีระไดAรับหนังสือแจAงผลการดำเนินการจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ นับว#าเป�นข#าวดีมาก 

ตรงกับท่ีนายวีระและประชาชนท่ัวไปเชื่อว#าการไดAมาซ่ึงเอกสารสิทธิของโครงการศรีพันวาน#าจะออกโดยมิชอบดAวย

กฎหมายนั้น กรมสอบสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบแลAว ก็เชื่อว#าเป�นการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบดAวยกฎหมายเช#นกัน 

ซ่ึงสรุปไดAว#า 

1. ในส#วนท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิน#าเชื่อไดAว#าการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน* (น.ส.3) หรือสืบเนื่องในชั้นการออก

หนังสือรับรองการทำประโยชน* (น.ส.3 ก) อาจเป�นการออกเอกสารสิทธิท่ีดินโดยไม#ชอบดAวยกฎหมาย กรมสอบสวนคดี

พิเศษจึงไดAส#งขAอมูลการสืบสวนใหAคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห#งชาติ เพ่ือพิจารณาดำเนินการตาม

อำนาจหนAาท่ีแลAว รวมถึงไดAส#งขAอมูลการสืบสวนใหAกรมท่ีดิน เพ่ือดำเนินการเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิท่ีดินท่ีออกโดย

ไม#ชอบดAวยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 61 แลAว 

สำหรับกรณีท่ีดินบางส#วนท่ีไม#มีเอกสารสิทธิ จำนวน 1 แปลง เนื้อท่ี 3 ไร# 3 งาน 35 ตารางวา ซ่ึงทางโครงการศรีพันวาใชA

ประโยชน*เป�นสระว#ายน้ำ และทางข้ึนลงชายหาดพันวาฯ เป�นพ้ืนท่ีป าตามมาตรา 4 แห#งพระราชบัญญัติป าไม# พ.ศ.2484 

ดังนั้น ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงไดAส#งขAอมูลการสืบสวนใหAกรมป าไมAดำเนินการตามอำนาจหนAาท่ีต#อไป 

นอกจากนี้การใชAประโยชน*ในท่ีดินดังกล#าว เขAาข#ายเป�นการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ซ่ึงเป�นความผิดมูลฐานตาม

มาตรา 3 (15) แห#งพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 อีกดAวย ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจึง

ส#งขAอมูลการสืบสวนใหAสำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดำเนินการตามอำนาจหนAาท่ีต#อไป 


