
สรุปข�าวประจําในวันท่ี 12 ม.ค. 65 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

- ครม.เคาะ24พ.ค.วันป�าชุมชนแห�งชาติ (มติชน 12 มกราคม 2565 หน�า 6) 

- รุกป�าปลวกแดง ตัดเหี้ยน100ไร� (ข�าวสด 13 มกราคม 2565 หน�า 1,12) 

- รุกป�าเขากระทะปลูกยูคาลิปตัส (มติชน 13 มกราคม 2565 หน�า 6)  

ข�าวเว็บไซต+ 

ครม.เห็นชอบให�วันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกป6 เป7นวันป�าชุมชนแห�งชาติ (แนวหน�า 11 มกราคม 2565) 
https://www.naewna.com/local/627931 
ครม. เห็นชอบ 24 พฤษภาคม ของทุกป6 เป7นวันป�าชุมชนแห�งชาติ (ไทยรัฐ  11 มกราคม 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2285718 
ครม. เคาะ วันป�าชุมชนแห�งชาติ ตรงกับ 24 พฤษภาคมของทุกป6 (ประชาชาติธุรกิจ 11 มกราคม 2565) 
https://www.prachachat.net/general/news-839553 
ครม.เห็นชอบให�วันท่ี 24 พ.ค. ของทุกป6 เป7น “วันป�าชุมชนแห�งชาติ” (ผู�จัดการออนไลนR 11 มกราคม 2565) 
https://mgronline.com/politics/detail/9650000003220 
ครม.เห็นชอบ วันท่ี 24 พ.ค.ของทุกป6เป7นวันป�าชุมชนแห�งชาติ (ช�อง7HD 11 มกราคม 2565) 
https://news.ch7.com/detail/542593?fbclid=IwAR0x9XkLYJagR_RIRoG7G5hWkmq9xwzu0G9R0qW07IF5
8cbpszBxniuMzy0 
ครม.เห็นชอบให� 24 พ.ค.ของทุกป6เป7น “วันป�าชุมชนแห�งชาติ” (ไทยรัฐ 11 มกราคม 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2285846 
ครม.เห็นชอบ ให� 24 พ.ค.ของทุกป6เป7น “วันป�าชุมชนแห�งชาติ” (เดลินิวสR 11 มกราคม 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/657215/ 
ครม.เห็นชอบ ให� 24 พ.ค.ของทุกป6เป7น “วันป�าชุมชนแห�งชาติ” (ไทยโพสตR 11 มกราคม 2565) 
https://www.thaipost.net/public-relations-news/62446/ 
ครม.ไฟเขียว 24 พ.ค.ทุกป6เป7นวัน “ป�าชุมชนแห�งชาติ” "วราวุธ" เผยความสําเร็จป�าชุมชน 6.29 ล�านไร� 
(ผู�จัดการออนไลนR  11 มกราคม 2565) 
https://mgronline.com/business/detail/9650000003218 
ครม.เห็นความสําคัญกับเครือข�ายชุมชม ให� 24 พ.ค.ของทุกป6เป7น “วันป�าชุมชนแห�งชาติ” วราวุธ” เผยผลความสําเร็จ 
ส�งเสริมป�าชุมชนแล�ว 6.29 ล�านไร� กักเก็บคารRบอนถึง 40 ล�านตัน (ข�าวสด 11 มกราคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6828322 
ครม.เห็นความสําคัญกับเครือข�ายชุมชม ให� 24 พ.ค.ของทุกป6เป7น ‘วันป�าชุมชนแห�งชาติ’ ‘วราวุธ’ เผยผลความสําเร็จ 
ส�งเสริมป�าชุมชนแล�ว 6.29 ล�านไร� กักเก็บคารRบอนถึง 40 ล�านตัน (มติชน 11 มกราคม 2565) 
https://www.matichon.co.th/publicize/news_3127106 
ครม.เห็นชอบ24 พ.ค.ของทุกป6เป7น “วันป�าชุมชนแห�งชาติ” (กรุงเทพธุรกิจ 11 มกราคม 2565) 
https://www.bangkokbiznews.com/news/982014 
ครม.เห็นความสําคัญกับเครือข�ายชุมชม ให� 24 พ.ค.ของทุกป6เป7น “วันป�าชุมชนแห�งชาติ” (อปท.นิวสR 11 มกราคม 2565)  
https://www.opt-news.com/news/23108 
 
 



ครม.เห็นชอบ ให� 24 พ.ค.ของทุกป6เป7น “วันป�าชุมชนแห�งชาติ” “วราวุธ” เผยผลความสําเร็จ ส�งเสริมป�าชุมชนแล�ว 
11,327 แห�ง รวมเนื้อท่ี 6.29 ล�านไร� เกิดมูลค�าการพ่ึงพิง 4,221 ล�านบาท แถมกักเก็บคารRบอน 40 ล�านตัน พร�อม
เดินหน�าต�อเต็มท่ี (THAILAND+PLUS 11 มกราคม 2565) 
https://www.thailandplus.tv/archives/457996 
พบนายทุนลอบแผ�วถางป�าชุมชนเขากระทะ ปลูกต�นยูคาลิปตัสหลายร�อยไร�ใน จ.ระยอง  
(ผู�จัดการออนไลนR 11 มกราคม 2565) 
https://mgronline.com/local/detail/9650000003263\ 
รุกป�าปลวกแดง ตัดเหี้ยน100ไร� (ข�าวสด 12 มกราคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6829094 
ชาวบ�านสุดทน ร�อง ปทส. กํานันรวมหัวขรก. ยึดป�าสงวนฯแบ�งขายไร�ละแสน (บ�านเมือง 11 มกราคม 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/crime/265450 
จนท.ชุดเฉพาะกิจเข�าตรวจพ้ืนท่ีป�า สปก.ชุมพร พบถูกทําลาย 300 ไร� (มติชน 11 มกราคม 2565) 
https://www.matichon.co.th/region/news_3127185 
ร�อง 'วราวุธ' สอบจนท.เรียกค�าคุ�มครอง แลกไม�จับบุกรุกสวนปาลRมหมดสัมปทาน (ไทยโพสตR 11 มกราคม 2565)   
https://www.thaipost.net/district-news/62563/ 
สุดทน! ร�องเอาผิดเจ�าหน�าท่ีป�าไม�กระบ่ีเรียกค�าคุ�มครอง (ผู�จัดการออนไลนR  11 มกราคม 2565)   
https://mgronline.com/south/detail/9650000003222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16012
วันที่: พุธ 12 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ครม.เคาะ24พ.ค.วันป่าชุมชนแห่งชาติ

รหัสข่าว: C-220112020028(12 ม.ค. 65/04:42) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 13.61 Ad Value: 14,971 PRValue : 44,913 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11369
วันที่: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: รุกป่าปลวกแดง ตัดเหี้ยน100ไร่

รหัสข่าว: C-220113037048(12 ม.ค. 65/07:49) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 47.20 Ad Value: 73,160 PRValue : 219,480 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16013
วันที่: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(บนขวา)

หัวข้อข่าว: รุกป่าเขากระทะปลูกยูคาลิปตัส

รหัสข่าว: C-220113038048(12 ม.ค. 65/07:59) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 9.46 Ad Value: 10,406 PRValue : 31,218 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
ครม.เห็นชอบใหวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกป  เป!นวันป"าชุมชนแห$งชาติ 

วันอังคาร ท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/627931 

ครม. วันป(าชุมชนแห-งชาติ 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล-าวว-า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบใหBวันท่ี 24 พฤษภาคม ของทุกปG 
เปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอมเสนอ สืบเน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน 
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯใหBตราพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ.2562 ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562  

สําหรับการประกาศใหBมีวันป(าชุมชนแห-งชาติ เปHนการกําหนดวันในเชิงสัญลักษณOสําหรับการเผยแพร-ประชาสัมพันธO รณรงคOการจัด
กิจกรรมการมีส-วนร-วมในการดูแลรักษาป(าชุมชน ตลอดจนใหBทุกภาคส-วนไดBนBอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยOไทย  
ในดBานการส-งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป(าไมB 

ท้ังน้ีตามเจตนารมณOพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ.2562 มุ-งหมายใหBชุมชนสามารถจัดการป(าชุมชนและไดBประโยชนOจากป(าชุมชน  
จะส-งผลใหBชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลBอม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศใหBมีความสมบูรณOและยั่งยืน  
ซ่ึงพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ.2562 เปHนจุดเริ่มตBนสําคัญท่ีเปVดโอกาสใหBคนในชุมชนมีส-วนร-วมดูแลผืนป(า และใชBประโยชนOจากป(าไมBท่ีร-วมกัน
อนุรักษOไดB สอดคลBองกับหลักวิชาการ และเปHนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลBอมของชุมชนอย-างเปHนรูปธรรม   

โดยในปWจจุบันมีป(าชุมชนจํานวน 11,327 แห-ง ชุมชนมีส-วนร-วม 13,028 หมู-บBาน เน้ือท่ี 6.29 ลBานไร- โดยมีเป[าหมายท่ีจะขยายการจัดตั้งป(า
ชุมชนท่ัวประเทศใหBไดBจํานวน 15,000 แห-ง เน้ือท่ีประมาณ 10 ลBานไร- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ครม. เห็นชอบ 24 พฤษภาคม ของทุกป  เป!นวันป"าชุมชนแห$งชาติ 

ไทยรัฐออนไลนO  11 ม.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/politic/2285718 

คณะรัฐมนตรีวันน้ี เห็นชอบใหB 24 พฤษภาคม ของทุกปG เปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ มุ-งร-วมกันดูแลรักษาป(าชุมชน และใหBทุกภาคส-วนนBอมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริยO 

วันท่ี 11 มกราคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล-าวว-า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบใหBวันท่ี 24 
พฤษภาคม ของทุกปG เปHน “วันป(าชุมชนแห-งชาติ” ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอมเสนอ สืบเน่ืองจาก พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ ใหBตราพระราชบัญญัติป(าชุมชน  
พ.ศ.2562 ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

สําหรับการประกาศใหBมีวันป(าชุมชนแห-งชาติ เปHนการกําหนดวันในเชิงสัญลักษณOสําหรับการเผยแพร-ประชาสัมพันธO รณรงคOการจัดกิจกรรม 
การมีส-วนร-วมในการดูแลรักษาป(าชุมชน ตลอดจนใหBทุกภาคส-วนไดBนBอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยOไทยในดBานการ
ส-งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป(าไมB 

ท้ังน้ี ตามเจตนารมณOพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ.2562 มุ-งหมายใหBชุมชนสามารถจัดการป(าชุมชนและไดBประโยชนOจากป(าชุมชน จะส-งผลใหB
ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลBอม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศใหBมีความสมบูรณOและยั่งยืน ซ่ึงพระราชบัญญัติ
ป(าชุมชน พ.ศ.2562 เปHนจุดเริ่มตBนสําคัญท่ีเปVดโอกาสใหBคนในชุมชนมีส-วนร-วมดูแลผืนป(า และใชBประโยชนOจากป(าไมBท่ีร-วมกันอนุรักษOไดB 
สอดคลBองกับหลักวิชาการ และเปHนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลBอมของชุมชนอย-างเปHนรูปธรรม   

ในปWจจุบันมีป(าชุมชนจํานวน 11,327 แห-ง ชุมชนมีส-วนร-วม 13,028 หมู-บBาน เน้ือท่ี 6.29 ลBานไร- โดยมีเป[าหมายท่ีจะขยายการจัดตั้งป(าชุมชนท่ัว
ประเทศใหBไดBจํานวน 15,000 แห-ง เน้ือท่ีประมาณ 10 ลBานไร- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ครม. เคาะ วันป"าชุมชนแห$งชาติ ตรงกับ 24 พฤษภาคมของทุกป  

วันท่ี 11 มกราคม 2565 https://www.prachachat.net/general/news-839553 

ครม.เคาะ วันท่ี 24 พฤษภาคม ของทุกปG เปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ตั้งเป[าขยายจัดตั้งป(าชุมชนท่ัวประเทศ 15,000 แห-ง เน้ือท่ี 10 ลBานไร- 

วันท่ี 11 มกราคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล-าวว-า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบใหBวันท่ี 24 
พฤษภาคม ของทุกปG เปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอมเสนอ สืบเน่ืองจากพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯใหBตราพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ.2562 
ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

สําหรับการประกาศใหBมีวันป(าชุมชนแห-งชาติ เปHนการกําหนดวันในเชิงสัญลักษณOสําหรับการเผยแพร-ประชาสัมพันธO รณรงคOการจัดกิจกรรม 
การมีส-วนร-วมในการดูแลรักษาป(าชุมชน ตลอดจนใหBทุกภาคส-วนไดBนBอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยOไทย ในดBานการ
ส-งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป(าไมB 

ท้ังน้ี ตามเจตนารมณOพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ.2562 มุ-งหมายใหBชุมชนสามารถจัดการป(าชุมชนและไดBประโยชนOจากป(าชุมชน จะส-งผลใหB
ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลBอม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศใหBมีความสมบูรณOและยั่งยืน 

ซ่ึงพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ.2562 เปHนจุดเริ่มตBนสําคัญท่ีเปVดโอกาสใหBคนในชุมชนมีส-วนร-วมดูแลผืนป(า และใชBประโยชนOจากป(าไมBท่ีร-วมกัน
อนุรักษOไดB สอดคลBองกับหลักวิชาการ และเปHนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลBอมของชุมชนอย-างเปHนรูปธรรม 

โดยในปWจจุบันมีป(าชุมชนจํานวน 11,327 แห-ง ชุมชนมีส-วนร-วม 13,028 หมู-บBาน เน้ือท่ี 6.29 ลBานไร- โดยมีเป[าหมายท่ีจะขยายการจัดตั้งป(า
ชุมชนท่ัวประเทศใหBไดBจํานวน 15,000 แห-ง เน้ือท่ีประมาณ 10 ลBานไร- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ครม.เห็นชอบใหวันท่ี 24 พ.ค. ของทุกป  เป!น “วันป"าชุมชนแห$งชาติ” 

ผูBจัดการออนไลนO  11 ม.ค. 2565 https://mgronline.com/politics/detail/9650000003220 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบใหBวันท่ี 24 พฤษภาคม ของทุกปG เปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ 

วันน้ี (11 ม.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล-าวว-า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบใหBวันท่ี 24 พฤษภาคม 
ของทุกปG เปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอมเสนอ สืบเน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯใหBตราพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 ในวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2562 

สําหรับการประกาศใหBมีวันป(าชุมชนแห-งชาติ เปHนการกําหนดวันในเชิงสัญลักษณOสาํหรับการเผยแพร-ประชาสัมพันธO รณรงคOการจัดกิจกรรมการมี
ส-วนร-วมในการดูแลรักษาป(าชุมชน ตลอดจนใหBทุกภาคส-วนไดBนBอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยOไทย ในดBานการ
ส-งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป(าไมB 

ท้ังน้ี ตามเจตนารมณOพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 มุ-งหมายใหBชุมชนสามารถจัดการป(าชุมชนและไดBประโยชนOจากป(าชุมชน จะส-งผลใหB
ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลBอม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศใหBมีความสมบูรณOและยั่งยืน ซ่ึงพระราชบัญญัติ
ป(าชุมชน พ.ศ. 2562 เปHนจุดเริ่มตBนสําคัญท่ีเปVดโอกาสใหBคนในชุมชนมีส-วนร-วมดูแลผืนป(า และใชBประโยชนOจากป(าไมBท่ีร-วมกันอนุรักษOไดB 
สอดคลBองกับหลักวิชาการ และเปHนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลBอมของชุมชนอย-างเปHนรูปธรรม 

โดยในปWจจุบันมีป(าชุมชนจํานวน 11,327 แห-ง ชุมชนมีส-วนร-วม 13,028 หมู-บBาน เน้ือท่ี 6.29 ลBานไร- โดยมีเป[าหมายท่ีจะขยายการจัดตั้งป(า
ชุมชนท่ัวประเทศใหBไดBจํานวน 15,000 แห-ง เน้ือท่ีประมาณ 10 ลBานไร- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ครม.เห็นชอบ วันท่ี 24 พ.ค.ของทุกป เป!นวันป"าชุมชนแห$งชาติ 

วันท่ี 11 ม.ค. 2565  

https://news.ch7.com/detail/542593?fbclid=IwAR0x9XkLYJagR_RIRoG7G5hWkmq9xwzu0G9R0qW07IF58cbpszBxniuMzy0 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว-าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม (ทส.) เปVดเผยว-า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินการบริหารจัดการป(าอย-างมีส-วนร-วมตามแนวทางป(าชุมชน มาตั้งแต-ปG 2543 โดยการส-งเสริมใหBชุมชนท่ีอยู-
อาศัยรอบเขตป(ารวมถึงชุมชนท่ีอยู-ใกลBเคียง เขBามาช-วยเหลือดูแลจัดการทรัพยากรป(าไมBร-วมกับเจBาหนBาท่ีของรัฐ สรBางประโยชนOอย-างยั่งยืน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม จึงนําเรื่องเขBาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอขอความเห็นชอบใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG 
เปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ” 

นายวราวุธ กล-าวว-า ประโยชนOท่ีจะไดBรับจากการกําหนดใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปGเปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ จะเปHนการส-งเสริมการมีส-วน
ร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป(าไมB ฟ{|นฟูและใชBประโยชนOทรัพยากรป(าไมBอย-างเหมาะสมและยั่งยืน ซ่ึงปWจจุบันมีป(าชุมชน 
11,327 แห-ง ชุมชนมีส-วนร-วม 13,028 หมู-บBาน เน้ือท่ี 6.29 ลBานไร- โดยมีเป[าหมายท่ีจะขยายการจัดตั้งป(าชุมชนท่ัวประเทศใหBไดBจํานวน จํานวน 
15,000 แห-ง เน้ือท่ีประมาณ 10 ลBานไร- 

ดBานนายจตุพร บุรุษพัฒนO กล-าวว-า การประเมินป(าชุมชน 11,327 แห-ง พบว-าประชาชนท่ีไดBรับประโยชนOประมาณ 3.7 ลBานครัวเรือน เกิดมูลค-า
การพ่ึงพิงป(าชุมชน 4,221 ลBานบาท การกักเก็บคารOบอนของตBนไมBในป(าชุมชน 40 ลBานตันคารOบอน การกักเก็บนํ้าในดินและปลดปล-อยนํ้าท-า 
4,321 ลBานลูกบาศกOเมตร และการประเมินมูลค-าระบบนิเวศของป(า 564,449 ลBานบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ครม.เห็นชอบใหB 24 พ.ค.ของทุกปGเปHน “วันป(าชุมชนแห-งชาติ” 

11 ม.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/2285846 

ครม.เห็นชอบ ใหB 24 พ.ค. ของทุกปGเปHน “วันป(าชุมชนแห-งชาติ” “วราวุธ” เผยผลความสําเร็จ ส-งเสริมป(าชุมชนแลBว 11,327 แห-ง รวมเน้ือท่ี 
6.29 ลBานไร- เกิดมูลค-าการพ่ึงพิง 4,221 ลBานบาท แถมกักเก็บคารOบอน 40 ลBานตัน พรBอมเดินหนBาต-อเต็มท่ี 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว-าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม (ทส.) เปVดเผยว-า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินการบริหารจัดการป(าอย-างมีส-วนร-วมตามแนวทางป(าชุมชน มาตั้งแต-ปG 2543 โดยการส-งเสริมใหBชุมชนท่ีอยู-
อาศัยรอบเขตป(ารวมถึงชุมชนท่ีอยู-ใกลBเคียง เขBามาช-วยเหลือดูแลจัดการทรัพยากรป(าไมBร-วมกับเจBาหนBาท่ีของรัฐ สรBางประโยชนOอย-างยั่งยืน
ภายใตBขBอกฎหมายและระเบียบท่ีกําหนด โดยนBอมนําแนวพระราชดําริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจBาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปGหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจBา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ท่ีทรงใหBความสําคัญต-อป(าไมB และการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาป(า ส-งผลใหBรัฐบาล หน-วยงานท้ังภาครัฐภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกหมู-เหล-า ไดBร-วมกันปลูกและฟ{|นฟูป(า รวมท้ังมีการส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาป(า 
ในรูปของ “ป(าชุมชน” มากยิ่งข้ึน 

“อีกท้ัง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัวไดBทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ ใหBตรา
พระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 ข้ึน ในวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป(าชุมชนแห-งชาติ ซ่ึงมีพล
เอกประวิตร วงษOสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปHนประธานกรรมการ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 23 กันยายน2564 ท่ีผ-านมา ณ ทําเนียบรัฐบาล มี
มติท่ีประชุมเห็นชอบใหBเสนอวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG เปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ดังน้ัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม จึงจะ
นําเรื่องเขBาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารท่ี 11 มกราคม2565 เพ่ือขอความเห็นชอบใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG เปHนวันป(า
ชุมชนแห-งชาติ” นายวราวุธ กล-าว 

นายวราวุธ กล-าวต-อไปว-า สําหรับประโยชนOท่ีจะไดBรับจากการกําหนดใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปGเปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ประกอบดBวย 
หน่ึง ประชาชนท้ังชาวป(าชุมชนและประชาชนท่ัวไป มีความซาบซ้ึง และรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต-อสถาบันพระมหากษัตริยOไทย ในดBานการ
ส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป(าไมB ฟ{|นฟูและใชBประโยชนOทรัพยากรป(าไมBอย-างเหมาะสมและยั่งยืน สอง 
ประชาชนท่ัวไป หน-วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ไดBมีความรูBความเขBาใจและตระหนักถึงความสําคัญและคุณค-าของป(าชุมชนและทรัพยากรป(าไมB
ของชาติรวมถึงการส-งเสริมการมีส-วนร-วมในการจัดการและใชBประโยชนOป(าชุมชนอย-างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สาม เครือข-ายป(าชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไปไดBมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูBเก่ียวกับการจัดการป(าชุมชนเพ่ือนําไปประยุกตOใชBในการพัฒนาป(าชุมชนแต-ละแห-งอย-างเหมาะสม 
และสอดคลBองกับภูมิสังคม หรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย และสี่ ป(าชุมชนของประเทศไดBรับการพัฒนาใหBเปHนไปตามเจตนารมณOของ
พระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 สอดคลBองกับหลักวิชาการ และเปHนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลBอมของชุมชน
อย-างเปHนรูปธรรม โดยตั้งแต-ปG 2543 จนถึงปWจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินกิจกรรมส-งเสริมการ
จัดการป(าชุมชน ซ่ึงปWจจุบันมีป(าชุมชนตามพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวน 11,327 แห-ง ชุมชนมีส-วนร-วม 13,028 หมู-บBาน เน้ือท่ี 
6.29 ลBานไร- โดยมีเป[าหมายท่ีจะขยายการจัดตั้งป(าชุมชนท่ัวประเทศใหBไดBจํานวน จํานวน 15,000 แห-ง เน้ือท่ีประมาณ 10 ลBานไร- 

นายจตุพร บุรุษพัฒนO กล-าวว-าไดBมอบหมายใหBกรมป(าไมBกําหนดเปHนแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจําปG โดยสนับสนุนใหBหมู-บBาน
เป[าหมายมีความสามารถวางแผนและเสนอโครงการบริหารจัดการป(าตามความจําเปHนและความตBองการของชุมชน ตามความเหมาะสมกับสภาพ
ความเปHนจริงของพ้ืนท่ีและสอดคลBองกับระเบียบกฎหมาย รวมท้ังตBองเปHนการดูแล รักษา หรือฟ{|นฟูบํารุงป(าไมBใหBมีความสมบูรณOมากข้ึน เพ่ือใหB



เกิดประโยชนOต-อชุมชนอย-างยั่งยืน ใน 5 ดBาน ไดBแก- ดBานการอนุรักษOดBานการฟ{|นฟู ดBานการพัฒนา ดBานการควบคุมดูแล และดBานการใชB
ประโยชนOจากทรัพยากรธรรมชาติในป(าชุมชน มาตั้งแต-ปGงบประมาณ 2548 - ปGงบประมาณ 2564 จํานวน 5,923 หมู-บBาน รวมเงินงบประมาณ 
443,090,000 ลBานบาท 

 “จากผลการประเมินป(าชุมชนตามพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวน 11,327 ป(าชุมชน พบว-า จํานวนประชาชนท่ีไดBรับประโยชนO
ประมาณ 3.7 ลBานครัวเรือน เกิดมูลค-าการพ่ึงพิงป(าชุมชน 4,221 ลBานบาท การกักเก็บคารOบอนของตBนไมBในป(าชุมชน 40 ลBานตันคารOบอน การ
กักเก็บนํ้าในดินและปลดปล-อยนํ้าท-า 4,321 ลBานลูกบาศกOเมตร และการประเมินมูลค-าระบบนิเวศของป(า 564,449 ลBานบาท” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ครม.เห็นชอบ ใหB 24 พ.ค.ของทุกปGเปHน “วันป(าชุมชนแห-งชาติ” 

“วราวุธ” เผยผลความสําเร็จ ส-งเสริมป(าชุมชนแลBว 11,327 แห-ง รวมเน้ือท่ี 6.29 ลBานไร- เกิดมูลค-าการพ่ึงพิง 4,221 ลBานบาท แถมกักเก็บ
คารOบอน 40 ลBานตัน พรBอมเดินหนBาต-อเต็มท่ี 

11 มกราคม 2565  https://www.dailynews.co.th/news/657215/ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว-าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม (ทส.) เปVดเผยว-า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินการบริหารจัดการป(าอย-างมีส-วนร-วมตามแนวทางป(าชุมชน มาตั้งแต-ปG 2543 โดยการส-งเสริมใหBชุมชนท่ีอยู-
อาศัยรอบเขตป(ารวมถึงชุมชนท่ีอยู-ใกลBเคียง เขBามาช-วยเหลือดูแลจัดการทรัพยากรป(าไมBร-วมกับเจBาหนBาท่ีของรัฐ สรBางประโยชนOอย-างยั่งยืน
ภายใตBขBอกฎหมายและระเบียบท่ีกําหนด โดยนBอมนําแนวพระราชดําริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจBาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปGหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจBา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีท่ีทรงใหBความสําคัญต-อป(าไมB และการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาป(า ส-งผลใหBรัฐบาล หน-วยงานท้ังภาครัฐภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกหมู-เหล-า ไดBร-วมกันปลูกและฟ{|นฟูป(า รวมท้ังมีการส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาป(า 
ในรูปของ “ป(าชุมชน” มากยิ่งข้ึน  

“อีกท้ัง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัวไดBทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯใหBตรา
พระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 ข้ึน ในวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป(าชุมชนแห-งชาติ ซ่ึงมีพล
เอก ประวิตร วงษOสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปHนประธานกรรมการ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 23 กันยายน2564 ท่ีผ-านมา ณ ทําเนียบรัฐบาล มี
มติท่ีประชุมเห็นชอบใหBเสนอวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG เปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ดังน้ัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม จึงจะ
นําเรื่องเขBาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารท่ี 11 มกราคม2565 เพ่ือขอขอความเห็นชอบใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG เปHนวันป(า
ชุมชนแห-งชาติ” นายวราวุธ กล-าว  

นายวราวุธ กล-าวต-อไปว-า สําหรับประโยชนOท่ีจะไดBรับจากการกําหนดใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปGเปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ประกอบดBวย 
หน่ึง ประชาชนท้ังชาวป(าชุมชนและประชาชนท่ัวไป มีความซาบซ้ึง และรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต-อสถาบันพระมหากษัตริยOไทย ในดBานการ
ส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป(าไมB ฟ{|นฟูและใชBประโยชนOทรัพยากรป(าไมBอย-างเหมาะสมและยั่งยืน  
สอง ประชาชนท่ัวไป หน-วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ไดBมีความรูBความเขBาใจและตระหนักถึงความสําคัญและคุณค-าของป(าชุมชนและทรัพยากร
ป(าไมBของชาติรวมถึงการส-งเสริมการมีส-วนร-วมในการจัดการและใชBประโยชนOป(าชุมชนอย-างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สาม เครือข-ายป(าชุมชน
และประชาชนท่ัวไปไดBมีโอการแลกเปลี่ยนเรียนรูBเก่ียวกับการจัดการป(าชุมชนเพ่ือนําไปประยุกตOใชBในการพัฒนาป(าชุมชนแต-ละแห-งอย-าง
เหมาะสมและสอดคลBองกับภูมิสังคมหรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย และสี่ ป(าชุมชนของประเทศไดBรับการพัฒนาใหBเปHนไปตามเจตนารมยO
ของพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 สอดคลBองกับหลักวิชาการ และเปHนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลBอมของ
ชุมชนอย-างเปHนรูปธรรม โดยตั้งแต-ปG 2543 จนถึงปWจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินกิจกรรมส-งเสริม



การจัดการป(าชุมชน ซ่ึงปWจจุบันมีป(าชุมชนตามพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ.2562จํานวน 11,327 แห-ง ชุมชนมีส-วนร-วม 13,028 หมู-บBาน เน้ือท่ี 
6.29 ลBานไร- โดยมีเป[าหมายท่ีจะขยายการจัดตั้งป(าชุมชนท่ัวประเทศใหBไดBจํานวน จํานวน 15,000 แห-ง เน้ือท่ีประมาณ 10 ลBานไร- 

นายจตุพร บุรุษพัฒนO กล-าวว-าไดBมอบหมายใหBกรมป(าไมBกําหนดเปHนแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจําปG โดยสนับสนุนใหBหมู-บBาน
เป[าหมายมีความสามารถวางแผนและเสนอโครงการบริหารจัดการป(าตามความจําเปHนและความตBองการของชุมชน ตามความเหมาะสมกับสภาพ
ความเปHนจริงของพ้ืนท่ีและสอดคลBองกับระเบียบกฎหมาย รวมท้ังตBองเปHนการดูแล รักษา หรือฟ{|นฟูบํารุงป(าไมBใหBมีความสมบูรณOมากข้ึน เพ่ือใหB
เกิดประโยชนOต-อชุมชนอย-างยั่งยืน ใน 5 ดBาน ไดBแก- ดBานการอนุรักษOดBานการฟ{|นฟู ดBานการพัฒนา ดBานการควบคุมดูแล และดBานการใชB
ประโยชนOจากทรัพยากรธรรมชาติในป(าชุมชน มาตั้งแต-ปGงบประมาณ2548 – ปGงบประมาณ 2564 จํานวน 5,923 หมู-บBาน รวมเงินงบประมาณ 
443,090,000 ลBานบาท 

“จากผลการประเมินป(าชุมชนตามพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวน 11,327 ป(าชุมชน พบว-า จํานวนประชาชนท่ีไดBรับประโยชนO
ประมาณ 3.7 ลBานครัวเรือน เกิดมูลค-าการพ่ึงพิงป(าชุมชน 4,221 ลBานบาท การกักเก็บคารOบอนของตBนไมBในป(าชุมชน 40 ลBานตันคารOบอน การ
กักเก็บนํ้าในดินและปลดปล-อยนํ้าท-า 4,321 ลBานลูกบาศกOเมตร และการประเมินมูลค-าระบบนิเวศของป(า 564,449 ลBานบาท”   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ครม.เห็นชอบ ให 24 พ.ค.ของทุกป เป!น “วันป"าชุมชนแห$งชาติ” “วราวุธ” เผยผลความสําเร็จ ส$งเสริมป"าชุมชนแลว 11,327 แห$ง รวม
เนื้อท่ี 6.29 ลานไร$ เกิดมูลค$าการพ่ึงพิง 4,221 ลานบาท แถมกักเก็บคาร>บอน 40 ลานตัน พรอมเดินหนาต$อเต็มท่ี 

11 มกราคม 2565 https://www.thaipost.net/public-relations-news/62446/ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว-าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม (ทส.) เปVดเผยว-า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินการบริหารจัดการป(าอย-างมีส-วนร-วมตามแนวทางป(าชุมชน มาตั้งแต-ปG 2543 โดยการส-งเสริมใหBชุมชนท่ีอยู-
อาศัยรอบเขตป(ารวมถึงชุมชนท่ีอยู-ใกลBเคียง เขBามาช-วยเหลือดูแลจัดการทรัพยากรป(าไมBร-วมกับเจBาหนBาท่ีของรัฐ สรBางประโยชนOอย-างยั่งยืน
ภายใตBขBอกฎหมายและระเบียบท่ีกําหนด โดยนBอมนําแนวพระราชดําริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจBาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปGหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจBา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีท่ีทรงใหBความสําคัญต-อป(าไมB และการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาป(า ส-งผลใหBรัฐบาล หน-วยงานท้ังภาครัฐภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกหมู-เหล-า ไดBร-วมกันปลูกและฟ{|นฟูป(า รวมท้ังมีการส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาป(า 
ในรูปของ “ป(าชุมชน” มากยิ่งข้ึน 

“อีกท้ัง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัวไดBทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯใหBตรา
พระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 ข้ึน ในวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป(าชุมชนแห-งชาติ ซ่ึงมีพล
เอก ประวิตร วงษOสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปHนประธานกรรมการ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 23 กันยายน2564 ท่ีผ-านมา ณ ทําเนียบรัฐบาล มี
มติท่ีประชุมเห็นชอบใหBเสนอวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG เปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ดังน้ัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม จึงจะ
นําเรื่องเขBาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารท่ี 11 มกราคม2565 เพ่ือขอขอความเห็นชอบใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG เปHนวันป(า
ชุมชนแห-งชาติ” นายวราวุธ กล-าว 

 นายวราวุธ กล-าวต-อไปว-า สําหรับประโยชนOท่ีจะไดBรับจากการกําหนดใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปGเปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ประกอบดBวย 
หน่ึง ประชาชนท้ังชาวป(าชุมชนและประชาชนท่ัวไป มีความซาบซ้ึง และรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต-อสถาบันพระมหากษัตริยOไทย ในดBานการ
ส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป(าไมB ฟ{|นฟูและใชBประโยชนOทรัพยากรป(าไมBอย-างเหมาะสมและยั่งยืน สอง 
ประชาชนท่ัวไป หน-วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ไดBมีความรูBความเขBาใจและตระหนักถึงความสําคัญและคุณค-าของป(าชุมชนและทรัพยากรป(าไมB
ของชาติรวมถึงการส-งเสริมการมีส-วนร-วมในการจัดการและใชBประโยชนOป(าชุมชนอย-างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สาม เครือข-ายป(าชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไปไดBมีโอการแลกเปลี่ยนเรียนรูBเก่ียวกับการจัดการป(าชุมชนเพ่ือนําไปประยุกตOใชBในการพัฒนาป(าชุมชนแต-ละแห-งอย-างเหมาะสม



และสอดคลBองกับภูมิสังคมหรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย และสี่ ป(าชุมชนของประเทศไดBรับการพัฒนาใหBเปHนไปตามเจตนารมยOของ
พระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 สอดคลBองกับหลักวิชาการ และเปHนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลBอมของชุมชน
อย-างเปHนรูปธรรม โดยตั้งแต-ปG 2543 จนถึงปWจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินกิจกรรมส-งเสริมการ
จัดการป(าชุมชน ซ่ึงปWจจุบันมีป(าชุมชนตามพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ.2562จํานวน 11,327 แห-ง ชุมชนมีส-วนร-วม 13,028 หมู-บBาน เน้ือท่ี 
6.29 ลBานไร- โดยมีเป[าหมายท่ีจะขยายการจัดตั้งป(าชุมชนท่ัวประเทศใหBไดBจํานวน จํานวน 15,000 แห-ง เน้ือท่ีประมาณ 10 ลBานไร- 

นายจตุพร บุรุษพัฒนO กล-าวว-าไดBมอบหมายใหBกรมป(าไมBกําหนดเปHนแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจําปG โดยสนับสนุนใหBหมู-บBาน
เป[าหมายมีความสามารถวางแผนและเสนอโครงการบริหารจัดการป(าตามความจําเปHนและความตBองการของชุมชน ตามความเหมาะสมกับสภาพ
ความเปHนจริงของพ้ืนท่ีและสอดคลBองกับระเบียบกฎหมาย รวมท้ังตBองเปHนการดูแล รักษา หรือฟ{|นฟูบํารุงป(าไมBใหBมีความสมบูรณOมากข้ึน เพ่ือใหB
เกิดประโยชนOต-อชุมชนอย-างยั่งยืน ใน 5 ดBาน ไดBแก- ดBานการอนุรักษOดBานการฟ{|นฟู ดBานการพัฒนา ดBานการควบคุมดูแล และดBานการใชB
ประโยชนOจากทรัพยากรธรรมชาติในป(าชุมชน มาตั้งแต-ปGงบประมาณ2548 - ปGงบประมาณ 2564 จํานวน 5,923 หมู-บBาน รวมเงินงบประมาณ 
443,090,000 ลBานบาท 

“จากผลการประเมินป(าชุมชนตามพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวน  11,327 ป(าชุมชน พบว-า จํานวนประชาชนท่ีไดBรับประโยชนO
ประมาณ 3.7 ลBานครัวเรือน เกิดมูลค-าการพ่ึงพิงป(าชุมชน 4,221 ลBานบาท การกักเก็บคารOบอนของตBนไมBในป(าชุมชน 40 ลBานตันคารOบอน  
การกักเก็บนํ้าในดินและปลดปล-อยนํ้าท-า 4,321 ลBานลูกบาศกOเมตร และการประเมินมูลค-าระบบนิเวศของป(า 564,449 ลBานบาท” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ครม.ไฟเขียว 24 พ.ค.ทุกป เป!นวัน “ป"าชุมชนแห$งชาติ” "วราวุธ" เผยความสําเร็จป"าชุมชน 6.29 ลานไร$ 

ผูBจัดการออนไลนO  11 ม.ค. 2565  https://mgronline.com/business/detail/9650000003218 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว-าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม (ทส.) เปVดเผยว-า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินการบริหารจัดการป(าอย-างมีส-วนร-วมตามแนวทางป(าชุมชนมาตั้งแต-ปG 2543 โดยการส-งเสริมใหBชุมชนท่ีอยู-
อาศัยรอบเขตป(ารวมถึงชุมชนท่ีอยู-ใกลBเคียง เขBามาช-วยเหลือดูแลจัดการทรัพยากรป(าไมBร-วมกับเจBาหนBาท่ีของรัฐ สรBางประโยชนOอย-างยั่งยืน
ภายใตBขBอกฎหมายและระเบียบท่ีกําหนด โดยนBอมนําแนวพระราชดําริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจBาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปGหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจBา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ท่ีทรงใหBความสําคัญต-อป(าไมB และการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาป(า ส-งผลใหBรัฐบาล หน-วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกหมู-เหล-า ไดBร-วมกันปลูกและฟ{|นฟูป(า รวมท้ังมีการส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาป(า 
ในรูปของ “ป(าชุมชน” มากยิ่งข้ึน 

“อีกท้ัง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัวไดBทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ ใหBตรา
พระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 ข้ึนในวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป(าชุมชนแห-งชาติ ซ่ึงมีพล
เอก  ประวิตร วงษOสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปHนประธานกรรมการ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 23 กันยายน2564 ท่ีผ-านมา ณ ทําเนียบรัฐบาล มี
มติท่ีประชุมเห็นชอบใหBเสนอวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG เปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ดังน้ัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอมจึงจะ
นําเรื่องเขBาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารท่ี 11 มกราคม2565 เพ่ือขอขอความเห็นชอบใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG เปHนวันป(า
ชุมชนแห-งชาติ” นายวราวุธกล-าว 

นายวราวุธกล-าวต-อไปว-า สําหรับประโยชนOท่ีจะไดBรับจากการกําหนดใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปGเปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ประกอบดBวย หน่ึง 
ประชาชนท้ังชาวป(าชุมชนและประชาชนท่ัวไป มีความซาบซ้ึง และรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต-อสถาบันพระมหากษัตริยOไทย ในดBานการ
ส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป(าไมB ฟ{|นฟูและใชBประโยชนOทรัพยากรป(าไมBอย-างเหมาะสมและยั่งยืน สอง 
ประชาชนท่ัวไป หน-วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ไดBมีความรูBความเขBาใจและตระหนักถึงความสําคัญและคุณค-าของป(าชุมชนและทรัพยากรป(าไมB
ของชาติ รวมถึงการส-งเสริมการมีส-วนร-วมในการจัดการและใชBประโยชนOป(าชุมชนอย-างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สาม เครือข-ายป(าชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไปไดBมีโอการแลกเปลี่ยนเรียนรูBเก่ียวกับการจัดการป(าชุมชนเพ่ือนําไปประยุกตOใชBในการพัฒนาป(าชุมชนแต-ละแห-งอย-างเหมาะสม
และสอดคลBองกับภูมิสังคมหรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย และสี่ ป(าชุมชนของประเทศไดBรับการพัฒนาใหBเปHนไปตามเจตนารมณOของ
พระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 สอดคลBองกับหลักวิชาการ และเปHนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลBอมของชุมชน
อย-างเปHนรูปธรรม โดยตั้งแต-ปG 2543 จนถึงปWจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินกิจกรรมส-งเสริมการ
จัดการป(าชุมชน ซ่ึงปWจจุบันมีป(าชุมชนตามพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวน 11,327 แห-ง ชุมชนมีส-วนร-วม 13,028 หมู-บBาน เน้ือท่ี 
6.29 ลBานไร- โดยมีเป[าหมายท่ีจะขยายการจัดตั้งป(าชุมชนท่ัวประเทศใหBไดBจํานวน 15,000 แห-ง เน้ือท่ีประมาณ 10 ลBานไร-  

นายจตุพร บุรุษพัฒนO กล-าวว-า ไดBมอบหมายใหBกรมป(าไมBกําหนดเปHนแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจําปG โดยสนับสนุนใหBหมู-บBาน
เป[าหมายมีความสามารถวางแผนและเสนอโครงการบริหารจัดการป(าตามความจําเปHนและความตBองการของชุมชน ตามความเหมาะสมกับสภาพ
ความเปHนจริงของพ้ืนท่ีและสอดคลBองกับระเบียบกฎหมาย รวมท้ังตBองเปHนการดูแล รักษา หรือฟ{|นฟูบํารุงป(าไมBใหBมีความสมบูรณOมากข้ึน เพ่ือใหB
เกิดประโยชนOต-อชุมชนอย-างยั่งยืนใน 5 ดBาน ไดBแก- ดBานการอนุรักษO ดBานการฟ{|นฟู ดBานการพัฒนา ดBานการควบคุมดูแล และดBานการใชB



ประโยชนOจากทรัพยากรธรรมชาติในป(าชุมชนมาตั้งแต-ปGงบประมาณ 2548-ปGงบประมาณ 2564 จํานวน 5,923 หมู-บBาน รวมเงินงบประมาณ 
443,090,000 ลBานบาท 

“จากผลการประเมินป(าชุมชนตามพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวน 11,327 ป(าชุมชน พบว-าจํานวนประชาชนท่ีไดBรับประโยชนO
ประมาณ 3.7 ลBานครัวเรือน เกิดมูลค-าการพ่ึงพิงป(าชุมชน 4,221 ลBานบาท การกักเก็บคารOบอนของตBนไมBในป(าชุมชน 40 ลBานตันคารOบอน การ
กักเก็บนํ้าในดินและปลดปล-อยนํ้าท-า 4,321 ลBานลูกบาศกOเมตร และการประเมินมูลค-าระบบนิเวศของป(า 564,449 ลBานบาท” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ครม.เห็นความสําคัญกับเครือข$ายชุมชม ให 24 พ.ค.ของทุกป เป!น “วันป"าชุมชนแห$งชาติ” วราวุธ” เผยผลความสําเร็จ ส$งเสริมป"าชุมชน
แลว 6.29 ลานไร$ กักเก็บคาร>บอนถึง 40 ลานตัน 

11 ม.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6828322 

ครม.เห็นชอบ ใหB 24 พ.ค.ของทุกปGเปHน “วันป(าชุมชนแห-งชาติ” “วราวุธ” เผยผลความสําเร็จ ส-งเสริมป(าชุมชนแลBว 11,327 แห-ง รวมเน้ือท่ี 
6.29 ลBานไร- เกิดมูลค-าการพ่ึงพิง 4,221 ลBานบาท แถมกักเก็บคารOบอน 40 ลBานตัน พรBอมเดินหนBาต-อเต็มท่ี 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว-าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม (ทส.) เปVดเผยว-า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินการบริหารจัดการป(าอย-างมีส-วนร-วมตามแนวทางป(าชุมชน มาตั้งแต-ปG 2543 โดยการส-งเสริมใหBชุมชนท่ีอยู-
อาศัยรอบเขตป(ารวมถึงชุมชนท่ีอยู-ใกลBเคียง เขBามาช-วยเหลือดูแลจัดการทรัพยากรป(าไมBร-วมกับเจBาหนBาท่ีของรัฐ สรBางประโยชนOอย-างยั่งยืน
ภายใตBขBอกฎหมายและระเบียบท่ีกําหนด โดยนBอมนําแนวพระราชดําริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจBาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปGหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจBา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีท่ีทรงใหBความสําคัญต-อป(าไมB และการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาป(า ส-งผลใหBรัฐบาล หน-วยงานท้ังภาครัฐภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกหมู-เหล-า ไดBร-วมกันปลูกและฟ{|นฟูป(า รวมท้ังมีการส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาป(า 
ในรูปของ “ป(าชุมชน” มากยิ่งข้ึน “อีกท้ัง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัวไดBทรงพระ
กรุณาโปรดเกลBาฯใหBตราพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 ข้ึน ในวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ป(าชุมชนแห-งชาติ ซ่ึงมีพลเอก ประวิตร วงษOสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปHนประธานกรรมการ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 23 กันยายน2564 ท่ี
ผ-านมา ณ ทําเนียบรัฐบาล มีมติท่ีประชุมเห็นชอบใหBเสนอวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG เปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ดังน้ัน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม จึงจะนําเรื่องเขBาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารท่ี 11 มกราคม2565 เพ่ือขอขอความเห็นชอบ
ใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG เปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ” นายวราวุธ กล-าว 

นายวราวุธ กล-าวต-อไปว-า สําหรับประโยชนOท่ีจะไดBรับจากการกําหนดใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปGเปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ประกอบดBวย 
หน่ึง ประชาชนท้ังชาวป(าชุมชนและประชาชนท่ัวไป มีความซาบซ้ึง และรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต-อสถาบันพระมหากษัตริยOไทย ในดBานการ
ส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป(าไมB ฟ{|นฟูและใชBประโยชนOทรัพยากรป(าไมBอย-างเหมาะสมและยั่งยืน สอง 
ประชาชนท่ัวไป หน-วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ไดBมีความรูBความเขBาใจและตระหนักถึงความสําคัญและคุณค-าของป(าชุมชนและทรัพยากรป(าไมB



ของชาติรวมถึงการส-งเสริมการมีส-วนร-วมในการจัดการและใชBประโยชนOป(าชุมชนอย-างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สาม เครือข-ายป(าชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไปไดBมีโอการแลกเปลี่ยนเรียนรูBเก่ียวกับการจัดการป(าชุมชนเพ่ือนําไปประยุกตOใชBในการพัฒนาป(าชุมชนแต-ละแห-งอย-างเหมาะสม
และสอดคลBองกับภูมิสังคมหรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย และสี่ ป(าชุมชนของประเทศไดBรับการพัฒนาใหBเปHนไปตามเจตนารมยOของ
พระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 สอดคลBองกับหลักวิชาการ และเปHนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลBอมของชุมชน
อย-างเปHนรูปธรรม โดยตั้งแต-ปG 2543 จนถึงปWจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินกิจกรรมส-งเสริมการ
จัดการป(าชุมชน ซ่ึงปWจจุบันมีป(าชุมชนตามพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ.2562จํานวน 11,327 แห-ง ชุมชนมีส-วนร-วม 13,028 หมู-บBาน เน้ือท่ี 
6.29 ลBานไร- โดยมีเป[าหมายท่ีจะขยายการจัดตั้งป(าชุมชนท่ัวประเทศใหBไดBจํานวน จํานวน 15,000 แห-ง เน้ือท่ีประมาณ 10 ลBานไร- 

นายจตุพร บุรุษพัฒนO กล-าวว-าไดBมอบหมายใหBกรมป(าไมBกําหนดเปHนแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจําปG โดยสนับสนุนใหBหมู-บBาน
เป[าหมายมีความสามารถวางแผนและเสนอโครงการบริหารจัดการป(าตามความจําเปHนและความตBองการของชุมชน ตามความเหมาะสมกับสภาพ
ความเปHนจริงของพ้ืนท่ีและสอดคลBองกับระเบียบกฎหมาย รวมท้ังตBองเปHนการดูแล รักษา หรือฟ{|นฟูบํารุงป(าไมBใหBมีความสมบูรณOมากข้ึน เพ่ือใหB
เกิดประโยชนOต-อชุมชนอย-างยั่งยืน ใน 5 ดBาน ไดBแก- ดBานการอนุรักษOดBานการฟ{|นฟู ดBานการพัฒนา ดBานการควบคุมดูแล และดBานการใชB
ประโยชนOจากทรัพยากรธรรมชาติในป(าชุมชน มาตั้งแต-ปGงบประมาณ2548 – ปGงบประมาณ 2564 จํานวน 5,923 หมู-บBาน รวมเงินงบประมาณ 
443,090,000 ลBานบาท 

“จากผลการประเมินป(าชุมชนตามพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวน 11,327 ป(าชุมชน พบว-า จํานวนประชาชนท่ีไดBรับประโยชนO
ประมาณ 3.7 ลBานครัวเรือน เกิดมูลค-าการพ่ึงพิงป(าชุมชน 4,221 ลBานบาท การกักเก็บคารOบอนของตBนไมBในป(าชุมชน 40 ลBานตันคารOบอน การ
กักเก็บนํ้าในดินและปลดปล-อยนํ้าท-า 4,321 ลBานลูกบาศกOเมตร และการประเมินมูลค-าระบบนิเวศของป(า 564,449 ลBานบาท” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ครม.เห็นความสําคัญกับเครือข$ายชุมชม ให 24 พ.ค.ของทุกป เป!น ‘วันป"าชุมชนแห$งชาติ’ ‘วราวุธ’ เผยผลความสําเร็จ ส$งเสริมป"าชุมชน
แลว 6.29 ลานไร$ กักเก็บคาร>บอนถึง 40 ลานตัน 

วันท่ี 11 มกราคม 2565 https://www.matichon.co.th/publicize/news_3127106 

ครม.เห็นชอบ ใหB 24 พ.ค.ของทุกปGเปHน “วันป(าชุมชนแห-งชาติ”  “วราวุธ” เผยผลความสําเร็จ ส-งเสริมป(าชุมชนแลBว 11,327 แห-ง รวมเน้ือท่ี 
6.29 ลBานไร- เกิดมูลค-าการพ่ึงพิง 4,221 ลBานบาท แถมกักเก็บคารOบอน 40 ลBานตัน พรBอมเดินหนBาต-อเต็มท่ี 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว-าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม (ทส.) เปVดเผยว-า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินการบริหารจัดการป(าอย-างมีส-วนร-วมตามแนวทางป(าชุมชน มาตั้งแต-ปG 2543 โดยการส-งเสริมใหBชุมชนท่ีอยู-
อาศัยรอบเขตป(ารวมถึงชุมชนท่ีอยู-ใกลBเคียง เขBามาช-วยเหลือดูแลจัดการทรัพยากรป(าไมBร-วมกับเจBาหนBาท่ีของรัฐ สรBางประโยชนOอย-างยั่งยืน
ภายใตBขBอกฎหมายและระเบียบท่ีกําหนด โดยนBอมนําแนวพระราชดําริ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจBาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปGหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจBา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ท่ีทรงใหBความสําคัญต-อป(าไมB และการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาป(า ส-งผลใหBรัฐบาล หน-วยงานท้ังภาครัฐภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกหมู-เหล-า ไดBร-วมกันปลูกและฟ{|นฟูป(า รวมท้ังมีการส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาป(า 
ในรูปของ “ป(าชุมชน” มากยิ่งข้ึน “อีกท้ัง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัว ไดBทรง
พระกรุณาโปรดเกลBาฯ ใหBตราพระราชบัญญัติป( า ชุมชน พ.ศ.2562 ข้ึน ในวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายป(าชุมชนแห-งชาติ ซ่ึงมีพลเอก ประวิตร วงษOสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปHนประธานกรรมการ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 
23 กันยายน 2564 ท่ีผ-านมา ณ ทําเนียบรัฐบาล มีมติท่ีประชุมเห็นชอบใหBเสนอวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG เปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ดังน้ัน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม จึงจะนําเรื่องเขBาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารท่ี 11 มกราคม 2565 เพ่ือขอขอความ
เห็นชอบใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG เปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ” นายวราวุธกล-าว 

นายวราวุธกล-าวต-อไปว-า สําหรับประโยชนOท่ีจะไดBรับจากการกําหนดใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปGเปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ประกอบดBวย หน่ึง 
ประชาชนท้ังชาวป(าชุมชนและประชาชนท่ัวไป มีความซาบซ้ึง และรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต-อสถาบันพระมหากษัตริยOไทย ในดBานการ
ส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป(าไมB ฟ{|นฟูและใชBประโยชนOทรัพยากรป(าไมBอย-างเหมาะสมและยั่งยืน สอง 



ประชาชนท่ัวไป หน-วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ไดBมีความรูBความเขBาใจและตระหนักถึงความสําคัญและคุณค-าของป(าชุมชนและทรัพยากรป(าไมB
ของชาติรวมถึงการส-งเสริมการมีส-วนร-วมในการจัดการและใชBประโยชนOป(าชุมชนอย-างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สาม เครือข-ายป(าชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไปไดBมีโอการแลกเปลี่ยนเรียนรูBเก่ียวกับการจัดการป(าชุมชนเพ่ือนําไปประยุกตOใชBในการพัฒนาป(าชุมชนแต-ละแห-งอย-างเหมาะสม
และสอดคลBองกับภูมิสังคมหรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย และสี่ ป(าชุมชนของประเทศไดBรับการพัฒนาใหBเปHนไปตามเจตนารมยOของ
พระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 สอดคลBองกับหลักวิชาการ และเปHนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลBอมของชุมชน
อย-างเปHนรูปธรรม โดยตั้งแต-ปG 2543 จนถึงปWจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินกิจกรรมส-งเสริมการ
จัดการป(าชุมชน ซ่ึงปWจจุบันมีป(าชุมชนตามพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ.2562 จํานวน 11,327 แห-ง ชุมชนมีส-วนร-วม 13,028 หมู-บBาน เน้ือท่ี 
6.29 ลBานไร- โดยมีเป[าหมายท่ีจะขยายการจัดตั้งป(าชุมชนท่ัวประเทศใหBไดBจํานวน 15,000 แห-ง เน้ือท่ีประมาณ 10 ลBานไร- 

นายจตุพร บุรุษพัฒนO กล-าวว-า ไดBมอบหมายใหBกรมป(าไมBกําหนดเปHนแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจําปG โดยสนับสนุนใหBหมู-บBาน
เป[าหมายมีความสามารถวางแผนและเสนอโครงการบริหารจัดการป(าตามความจําเปHนและความตBองการของชุมชน ตามความเหมาะสมกับสภาพ
ความเปHนจริงของพ้ืนท่ีและสอดคลBองกับระเบียบกฎหมาย รวมท้ังตBองเปHนการดูแล รักษา หรือฟ{|นฟูบํารุงป(าไมBใหBมีความสมบูรณOมากข้ึน เพ่ือใหB
เกิดประโยชนOต-อชุมชนอย-างยั่งยืน ใน 5 ดBาน ไดBแก- ดBานการอนุรักษOดBานการฟ{|นฟู ดBานการพัฒนา ดBานการควบคุมดูแล และดBานการใชB
ประโยชนOจากทรัพยากรธรรมชาติในป(าชุมชน มาตั้งแต-ปGงบประมาณ 2548-ปGงบประมาณ 2564 จํานวน 5,923 หมู-บBาน รวมเงินงบประมาณ 
443,090,000 ลBานบาท 

“จากผลการประเมินป(าชุมชนตามพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ.2562 จํานวน 11,327 ป(าชุมชน พบว-า จํานวนประชาชนท่ีไดBรับประโยชนO
ประมาณ 3.7 ลBานครัวเรือน เกิดมูลค-าการพ่ึงพิงป(าชุมชน 4,221 ลBานบาท การกักเก็บคารOบอนของตBนไมBในป(าชุมชน 40 ลBานตันคารOบอน การ
กักเก็บนํ้าในดินและปลดปล-อยนํ้าท-า 4,321 ลBานลูกบาศกOเมตร และการประเมินมูลค-าระบบนิเวศของป(า 564,449 ลBานบาท” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ครม.เห็นชอบ24 พ.ค.ของทุกป เป!น “วันป"าชุมชนแห$งชาติ” 

11 ม.ค. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/news/982014 

ครม.เห็นชอบ24 พ.ค.ของทุกปGเปHน “วันป(าชุมชนแห-งชาติ” ดBาน "วราวุธ" เผยผลความสําเร็จ ส-งเสริมป(าชุมชนแลBว 6.29 ลBานไร- กักเก็บ
คารOบอนถึง 40 ลBานตัน 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว-าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม (ทส.) เปVดเผยว-า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินการบริหารจัดการป(าอย-างมีส-วนร-วมตามแนวทางป(าชุมชน มาตั้งแต-ปG 2543 โดยการส-งเสริมใหBชุมชนท่ีอยู-
อาศัยรอบเขตป(ารวมถึงชุมชนท่ีอยู-ใกลBเคียง เขBามาช-วยเหลือดูแลจัดการทรัพยากรป(าไมBร-วมกับเจBาหนBาท่ีของรัฐ สรBางประโยชนOอย-างยั่งยืน
ภายใตBขBอกฎหมายและระเบียบท่ีกําหนด โดยนBอมนําแนวพระราชดําริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจBาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปGหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจBา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีท่ีทรงใหBความสําคัญต-อป(าไมB และการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาป(า ส-งผลใหBรัฐบาล หน-วยงานท้ังภาครัฐภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกหมู-เหล-า ไดBร-วมกันปลูกและฟ{|นฟูป(า รวมท้ังมีการส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาป(า 
ในรูปของ “ป(าชุมชน” มากยิ่งข้ึน  

ครม.เห็นชอบ24 พ.ค.ของทุกปGเปHน “วันป(าชุมชนแห-งชาติ” 

“อีกท้ัง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัวไดBทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯใหBตรา
พระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 ข้ึน ในวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป(าชุมชนแห-งชาติ ซ่ึงมีพล
เอก ประวิตร วงษOสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปHนประธานกรรมการ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 23 กันยายน2564 ท่ีผ-านมา ณ ทําเนียบรัฐบาล มี
มติท่ีประชุมเห็นชอบใหBเสนอวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG เปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ดังน้ัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม จึงจะ
นําเรื่องเขBาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารท่ี 11 มกราคม2565 เพ่ือขอขอความเห็นชอบใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG เปHนวันป(า
ชุมชนแห-งชาติ” นายวราวุธ กล-าว  

 นายวราวุธ กล-าวต-อไปว-า สําหรับประโยชนOท่ีจะไดBรับจากการกําหนดใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปGเปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ประกอบดBวย 
หน่ึง ประชาชนท้ังชาวป(าชุมชนและประชาชนท่ัวไป มีความซาบซ้ึง และรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต-อสถาบันพระมหากษัตริยOไทย ในดBานการ
ส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป(าไมB ฟ{|นฟูและใชBประโยชนOทรัพยากรป(าไมBอย-างเหมาะสมและยั่งยืน สอง 
ประชาชนท่ัวไป หน-วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ไดBมีความรูBความเขBาใจและตระหนักถึงความสําคัญและคุณค-าของป(าชุมชนและทรัพยากรป(าไมB
ของชาติรวมถึงการส-งเสริมการมีส-วนร-วมในการจัดการและใชBประโยชนOป(าชุมชนอย-างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สาม เครือข-ายป(าชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไปไดBมีโอการแลกเปลี่ยนเรียนรูBเก่ียวกับการจัดการป(าชุมชนเพ่ือนําไปประยุกตOใชBในการพัฒนาป(าชุมชนแต-ละแห-งอย-างเหมาะสม
และสอดคลBองกับภูมิสังคมหรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย และสี่ ป(าชุมชนของประเทศไดBรับการพัฒนาใหBเปHนไปตามเจตนารมยOของ



พระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 สอดคลBองกับหลักวิชาการ และเปHนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลBอมของชุมชน
อย-างเปHนรูปธรรม 

โดยตั้งแต-ปG 2543 จนถึงปWจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินกิจกรรมส-งเสริมการจัดการป(าชุมชน ซ่ึง
ปWจจุบันมีป(าชุมชนตามพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ.2562จํานวน 11,327 แห-ง ชุมชนมีส-วนร-วม 13,028 หมู-บBาน เน้ือท่ี 6.29 ลBานไร- โดยมี
เป[าหมายท่ีจะขยายการจัดตั้งป(าชุมชนท่ัวประเทศใหBไดBจํานวน จํานวน 15,000 แห-ง เน้ือท่ีประมาณ 10 ลBานไร- 

นายจตุพร บุรุษพัฒนO กล-าวว-าไดBมอบหมายใหBกรมป(าไมBกําหนดเปHนแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจําปG โดยสนับสนุนใหBหมู-บBาน
เป[าหมายมีความสามารถวางแผนและเสนอโครงการบริหารจัดการป(าตามความจําเปHนและความตBองการของชุมชน ตามความเหมาะสมกับสภาพ
ความเปHนจริงของพ้ืนท่ีและสอดคลBองกับระเบียบกฎหมาย รวมท้ังตBองเปHนการดูแล รักษา หรือฟ{|นฟูบํารุงป(าไมBใหBมีความสมบูรณOมากข้ึน เพ่ือใหB
เกิดประโยชนOต-อชุมชนอย-างยั่งยืน ใน 5 ดBาน ไดBแก- ดBานการอนุรักษOดBานการฟ{|นฟู ดBานการพัฒนา ดBานการควบคุมดูแล และดBานการใชB
ประโยชนOจากทรัพยากรธรรมชาติในป(าชุมชน มาตั้งแต-ปGงบประมาณ2548 - ปGงบประมาณ 2564 จํานวน 5,923 หมู-บBาน รวมเงินงบประมาณ 
443,090,000 ลBานบาท 

“จากผลการประเมินป(าชุมชนตามพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวน  11,327 ป(าชุมชน พบว-า จํานวนประชาชนท่ีไดBรับประโยชนO
ประมาณ 3.7 ลBานครัวเรือน เกิดมูลค-าการพ่ึงพิงป(าชุมชน 4,221 ลBานบาท การกักเก็บคารOบอนของตBนไมBในป(าชุมชน 40 ลBานตันคารOบอน การ
กักเก็บนํ้าในดินและปลดปล-อยนํ้าท-า 4,321 ลBานลูกบาศกOเมตร และการประเมินมูลค-าระบบนิเวศของป(า 564,449 ลBานบาท” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ครม.เห็นความสําคัญกับเครือข$ายชุมชม ให 24 พ.ค.ของทุกป เป!น “วันป"าชุมชนแห$งชาติ” 

11 ม.ค. 2565  https://www.opt-news.com/news/23108 

วราวุธ” เผยผลความสําเร็จ ส-งเสริมป(าชุมชนแลBว 6.29 ลBานไร- กักเก็บคารOบอนถึง 40 ลBานตัน  

 ครม.เห็นชอบ ใหB 24 พ.ค.ของทุกปGเปHน “วันป(าชุมชนแห-งชาติ”  

“วราวุธ” เผยผลความสําเร็จ ส-งเสริมป(าชุมชนแลBว 11,327 แห-ง รวมเน้ือท่ี 6.29 ลBานไร- เกิดมูลค-าการพ่ึงพิง 4,221 ลBานบาท แถมกักเก็บ
คารOบอน 40 ลBานตัน พรBอมเดินหนBาต-อเต็มท่ี 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว-าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม (ทส.) เปVดเผยว-า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินการบริหารจัดการป(าอย-างมีส-วนร-วมตามแนวทางป(าชุมชน มาตั้งแต-ปG 2543 โดยการส-งเสริมใหBชุมชนท่ีอยู-
อาศัยรอบเขตป(ารวมถึงชุมชนท่ีอยู-ใกลBเคียง เขBามาช-วยเหลือดูแลจัดการทรัพยากรป(าไมBร-วมกับเจBาหนBาท่ีของรัฐ สรBางประโยชนOอย-างยั่งยืน
ภายใตBขBอกฎหมายและระเบียบท่ีกําหนด โดยนBอมนําแนวพระราชดําริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจBาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปGหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจBา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีท่ีทรงใหBความสําคัญต-อป(าไมB และการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาป(า ส-งผลใหBรัฐบาล หน-วยงานท้ังภาครัฐภาคเอกชน 



สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกหมู-เหล-า ไดBร-วมกันปลูกและฟ{|นฟูป(า รวมท้ังมีการส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาป(า 
ในรูปของ “ป(าชุมชน” มากยิ่งข้ึน  

“อีกท้ัง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัวไดBทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯใหBตรา
พระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 ข้ึน ในวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป(าชุมชนแห-งชาติ ซ่ึงมีพล
เอก ประวิตร วงษOสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปHนประธานกรรมการ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 23 กันยายน2564 ท่ีผ-านมา ณ ทําเนียบรัฐบาล มี
มติท่ีประชุมเห็นชอบใหBเสนอวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG เปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ดังน้ัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม จึงจะ
นําเรื่องเขBาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารท่ี 11 มกราคม2565 เพ่ือขอขอความเห็นชอบใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG เปHนวันป(า
ชุมชนแห-งชาติ” นายวราวุธ กล-าว  

นายวราวุธ กล-าวต-อไปว-า สําหรับประโยชนOท่ีจะไดBรับจากการกําหนดใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปGเปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ประกอบดBวย 
หน่ึง ประชาชนท้ังชาวป(าชุมชนและประชาชนท่ัวไป มีความซาบซ้ึง และรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต-อสถาบันพระมหากษัตริยOไทย ในดBานการ
ส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป(าไมB ฟ{|นฟูและใชBประโยชนOทรัพยากรป(าไมBอย-างเหมาะสมและยั่งยืน สอง 
ประชาชนท่ัวไป หน-วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ไดBมีความรูBความเขBาใจและตระหนักถึงความสําคัญและคุณค-าของป(าชุมชนและทรัพยากรป(าไมB
ของชาติรวมถึงการส-งเสริมการมีส-วนร-วมในการจัดการและใชBประโยชนOป(าชุมชนอย-างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สาม เครือข-ายป(าชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไปไดBมีโอการแลกเปลี่ยนเรียนรูBเก่ียวกับการจัดการป(าชุมชนเพ่ือนําไปประยุกตOใชBในการพัฒนาป(าชุมชนแต-ละแห-งอย-างเหมาะสม
และสอดคลBองกับภูมิสังคมหรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย และสี่ ป(าชุมชนของประเทศไดBรับการพัฒนาใหBเปHนไปตามเจตนารมยOของ
พระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 สอดคลBองกับหลักวิชาการ และเปHนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลBอมของชุมชน
อย-างเปHนรูปธรรม โดยตั้งแต-ปG 2543 จนถึงปWจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินกิจกรรมส-งเสริมการ
จัดการป(าชุมชน ซ่ึงปWจจุบันมีป(าชุมชนตามพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ.2562จํานวน 11,327 แห-ง ชุมชนมีส-วนร-วม 13,028 หมู-บBาน เน้ือท่ี 
6.29 ลBานไร- โดยมีเป[าหมายท่ีจะขยายการจัดตั้งป(าชุมชนท่ัวประเทศใหBไดBจํานวน จํานวน 15,000 แห-ง เน้ือท่ีประมาณ 10 ลBานไร- 

นายจตุพร บุรุษพัฒนO กล-าวว-าไดBมอบหมายใหBกรมป(าไมBกําหนดเปHนแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจําปG โดยสนับสนุนใหBหมู-บBาน
เป[าหมายมีความสามารถวางแผนและเสนอโครงการบริหารจัดการป(าตามความจําเปHนและความตBองการของชุมชน ตามความเหมาะสมกับสภาพ
ความเปHนจริงของพ้ืนท่ีและสอดคลBองกับระเบียบกฎหมาย รวมท้ังตBองเปHนการดูแล รักษา หรือฟ{|นฟูบํารุงป(าไมBใหBมีความสมบูรณOมากข้ึน เพ่ือใหB
เกิดประโยชนOต-อชุมชนอย-างยั่งยืน ใน 5 ดBาน ไดBแก- ดBานการอนุรักษOดBานการฟ{|นฟู ดBานการพัฒนา ดBานการควบคุมดูแล และดBานการใชB
ประโยชนOจากทรัพยากรธรรมชาติในป(าชุมชน มาตั้งแต-ปGงบประมาณ2548 - ปGงบประมาณ 2564 จํานวน 5,923 หมู-บBาน รวมเงินงบประมาณ 
443,090,000 ลBานบาท 

“จากผลการประเมินป(าชุมชนตามพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวน 11,327 ป(าชุมชน พบว-า จํานวนประชาชนท่ีไดBรับประโยชนO
ประมาณ 3.7 ลBานครัวเรือน เกิดมูลค-าการพ่ึงพิงป(าชุมชน 4,221 ลBานบาท การกักเก็บคารOบอนของตBนไมBในป(าชุมชน 40 ลBานตันคารOบอน การ
กักเก็บนํ้าในดินและปลดปล-อยนํ้าท-า 4,321 ลBานลูกบาศกOเมตร และการประเมินมูลค-าระบบนิเวศของป(า 564,449 ลBานบาท” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ครม.เห็นชอบ ใหB 24 พ.ค.ของทุกปGเปHน “วันป(าชุมชนแห-งชาติ” “วราวุธ” เผยผลความสําเร็จ ส-งเสริมป(าชุมชนแลBว 11,327 แห-ง รวมเน้ือท่ี 
6.29 ลBานไร- เกิดมูลค-าการพ่ึงพิง 4,221 ลBานบาท แถมกักเก็บคารOบอน 40 ลBานตัน พรBอมเดินหนBาต-อเต็มท่ี 

https://www.thailandplus.tv/archives/457996 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว-าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม (ทส.) เปVดเผยว-า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินการบริหารจัดการป(าอย-างมีส-วนร-วมตามแนวทางป(าชุมชน มาตั้งแต-ปG 2543 โดยการส-งเสริมใหBชุมชนท่ีอยู-
อาศัยรอบเขตป(ารวมถึงชุมชนท่ีอยู-ใกลBเคียง เขBามาช-วยเหลือดูแลจัดการทรัพยากรป(าไมBร-วมกับเจBาหนBาท่ีของรัฐ สรBางประโยชนOอย-างยั่งยืน
ภายใตBขBอกฎหมายและระเบียบท่ีกําหนด โดยนBอมนําแนวพระราชดําริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจBาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปGหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจBา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีท่ีทรงใหBความสําคัญต-อป(าไมB และการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาป(า ส-งผลใหBรัฐบาล หน-วยงานท้ังภาครัฐภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกหมู-เหล-า ไดBร-วมกันปลูกและฟ{|นฟูป(า รวมท้ังมีการส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาป(า 
ในรูปของ “ป(าชุมชน” มากยิ่งข้ึน 

“อีกท้ัง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลBาเจBาอยู-หัวไดBทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯใหBตรา
พระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 ข้ึน ในวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป(าชุมชนแห-งชาติ ซ่ึงมี 
พลเอก ประวิตร วงษOสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปHนประธานกรรมการ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 23 กันยายน2564 ท่ีผ-านมา ณ ทําเนียบรัฐบาล 
มีมติท่ีประชุมเห็นชอบใหBเสนอวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG เปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ดังน้ัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม จึงจะ



นําเรื่องเขBาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารท่ี 11 มกราคม2565 เพ่ือขอขอความเห็นชอบใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปG เปHนวันป(า
ชุมชนแห-งชาติ” นายวราวุธ กล-าว 

นายวราวุธ กล-าวต-อไปว-า สําหรับประโยชนOท่ีจะไดBรับจากการกําหนดใหBวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปGเปHนวันป(าชุมชนแห-งชาติ ประกอบดBวย 
หน่ึง ประชาชนท้ังชาวป(าชุมชนและประชาชนท่ัวไป มีความซาบซ้ึง และรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต-อสถาบันพระมหากษัตริยOไทย ในดBานการ
ส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป(าไมB ฟ{|นฟูและใชBประโยชนOทรัพยากรป(าไมBอย-างเหมาะสมและยั่งยืน สอง 
ประชาชนท่ัวไป หน-วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ไดBมีความรูBความเขBาใจและตระหนักถึงความสําคัญและคุณค-าของป(าชุมชนและทรัพยากรป(าไมB
ของชาติรวมถึงการส-งเสริมการมีส-วนร-วมในการจัดการและใชBประโยชนOป(าชุมชนอย-างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สาม เครือข-ายป(าชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไปไดBมีโอการแลกเปลี่ยนเรียนรูBเก่ียวกับการจัดการป(าชุมชนเพ่ือนําไปประยุกตOใชBในการพัฒนาป(าชุมชนแต-ละแห-งอย-างเหมาะสม
และสอดคลBองกับภูมิสังคมหรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย และสี่ ป(าชุมชนของประเทศไดBรับการพัฒนาใหBเปHนไปตามเจตนารมยOของ
พระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 สอดคลBองกับหลักวิชาการ และเปHนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลBอมของชุมชน
อย-างเปHนรูปธรรม โดยตั้งแต-ปG 2543 จนถึงปWจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม โดยกรมป(าไมBไดBดําเนินกิจกรรมส-งเสริมการ
จัดการป(าชุมชน ซ่ึงปWจจุบันมีป(าชุมชนตามพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ.2562จํานวน 11,327 แห-ง ชุมชนมีส-วนร-วม 13,028 หมู-บBาน เน้ือท่ี 
6.29 ลBานไร- โดยมีเป[าหมายท่ีจะขยายการจัดตั้งป(าชุมชนท่ัวประเทศใหBไดBจํานวน จํานวน 15,000 แห-ง เน้ือท่ีประมาณ 10 ลBานไร- 

นายจตุพร บุรุษพัฒนO กล-าวว-าไดBมอบหมายใหBกรมป(าไมBกําหนดเปHนแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจําปG โดยสนับสนุนใหBหมู-บBาน
เป[าหมายมีความสามารถวางแผนและเสนอโครงการบริหารจัดการป(าตามความจําเปHนและความตBองการของชุมชน ตามความเหมาะสมกับสภาพ
ความเปHนจริงของพ้ืนท่ีและสอดคลBองกับระเบียบกฎหมาย รวมท้ังตBองเปHนการดูแล รักษา หรือฟ{|นฟูบํารุงป(าไมBใหBมีความสมบูรณOมากข้ึน เพ่ือใหB
เกิดประโยชนOต-อชุมชนอย-างยั่งยืน ใน 5 ดBาน ไดBแก- ดBานการอนุรักษOดBานการฟ{|นฟู ดBานการพัฒนา ดBานการควบคุมดูแล และดBานการใชB
ประโยชนOจากทรัพยากรธรรมชาติในป(าชุมชน มาตั้งแต-ปGงบประมาณ2548 – ปGงบประมาณ 2564 จํานวน 5,923 หมู-บBาน รวมเงินงบประมาณ 
443,090,000 ลBานบาท 

“จากผลการประเมินป(าชุมชนตามพระราชบัญญัติป(าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวน 11,327 ป(าชุมชน พบว-า จํานวนประชาชนท่ีไดBรับประโยชนO
ประมาณ 3.7 ลBานครัวเรือน เกิดมูลค-าการพ่ึงพิงป(าชุมชน 4,221 ลBานบาท การกักเก็บคารOบอนของตBนไมBในป(าชุมชน 40 ลBานตันคารOบอน การ
กักเก็บนํ้าในดินและปลดปล-อยนํ้าท-า 4,321 ลBานลูกบาศกOเมตร และการประเมินมูลค-าระบบนิเวศของป(า 564,449 ลBานบาท” 

 

 

 

 

 



 
พบนายทุนลอบแผวถางป"าชุมชนเขากระทะ ปลูกตนยูคาลิปตัสหลายรอยไร$ใน จ.ระยอง 

ผูBจัดการออนไลนO 11 ม.ค. 2565 https://mgronline.com/local/detail/9650000003263\ 

ระยอง - นายอําเภอปลวกแดง นํากําลังเจBาหนBาท่ีหลายหน-วยตรวจสอบกลุ-มนายทุนบุกรุกแผBวถางป(าชุมชนบริเวณเขากระทะ ปลูกตBนยูคาลิปตัส
หลายรBอยไร- 

วันน้ี (11 ม.ค.) นายชัยพร แพภิรมยOรัตนO นายอําเภอปลวกแดง จ.ระยอง ไดBนําเจBาหนBาท่ีฝ(ายปกครอง สนธิกําลังร-วมเจBาหนBาท่ีป(าไมB และ
หน-วยงานท่ีเก่ียวขBองลงพ้ืนท่ีตรวจสอบบริเวณเขากระทะ ม.2 ซอยเขาระฆัง 6 เฉลิมราช-บBานใตBสุน ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง หลังไดBรับรBองเรียน
จากชาวบBานว-า มีการแผBวถางป(าเพ่ือปลูกตBนยูคาลิปตัสจํานวนหลายรBอยไร- 

โดยเบ้ืองตBนไดBเขBาทําการตรวจสอบพ้ืนท่ีรอบเขา และจับพิกัดก-อนทําบันทึกและติดป[ายประกาศหBามบุกรุกเขตป(าชุมชน 

นายชัยพร เผยว-า จากน้ีเจBาหนBาท่ีสํานักงานท่ีดินจะไดBทําการรังวัดท่ีดินแนวเขตป(าชุมชนว-ามีการบุกรุกพ้ืนท่ีจํานวนเท-าใด ก-อนแจBงความ
ดําเนินคดีต-อผูBกระทําผิดกฎหมายต-อไป 

 

 

 

 



 
รุกป"าปลวกแดง ตัดเห้ียน100ไร$ 

12 ม.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6829094 

นายทุนบุกรุกป(านับรBอยไร- ตัดไมBจนเห้ียนเขากระทะ-ปลวกแดง ระยอง นายอําเภอ ป(าไมB ตร.นําเจBาหนBาท่ีรุดตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน
ดําเนินคดี แฉ ‘หลงจู�’ คนหน่ึงในพ้ืนท่ีขายท่ีดินใหBบริษัทนายทุนคนจีน ท่ีมีแนวเขตติดกับพ้ืนท่ีเขา ก-อนแผBวถางตBนไมBจนเกือบถึงยอดเขา แลBว
ปลูกตBนยูคาลิปตัสแทนจนเต็มพ้ืนท่ี 

รุกป(า – เจBาหนBาท่ีป(าไมBและฝ(ายปกครองอําเภอปลวกแดง จ.ระยอง เขBาตรวจสอบพ้ืนท่ี เขากระทะ หมู- 2 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง หลังไดBรับ
รBองเรียนมีนายทุนชาวจีนบุกรุกโค-นป(าแลBวปลูกยูคาลิปตัสนับรBอยไร- เมื่อวันท่ี 11 ม.ค. 

เมื่อวันท่ี 11 ม.ค. นายชัยพร แพภิรมยOรัตนO นายอําเภอปลวกแดง จ.ระยอง พรBอมดBวยนายสมยศ สุขถาวร หัวหนBาหน-วยป[องกันรักษาป(าท่ีรย.2 
ร.ท.ภสุ ทิพยจันทรO หัวหนBาชุดรวบรวมและตรวจสอบข-าวสาร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จ.ระยอง 
เจBาหนBาท่ีรังวัดท่ีดิน อ.ปลวกแดง และผูBใหญ-บBานในพ้ืนท่ีนํากําลังเจBาหนBาท่ีเขBาตรวจสอบพ้ืนท่ีเขากระทะ ชุมชนบBานเขาระฆัง หมู- 2 ต.ตาสิทธ์ิ อ.
ปลวกแดง ภายหลังรับแจBงว-าถูกบุกรุกป(าและลักลอบตัดตBนไมBจนเห้ียนนับรBอยไร- 

จากการตรวจสอบพบถูกบุกรุกแผBวถางตBนไมBจนเกือบถึงยอดเขา และปลูกตBนยูคาลิปตัสจนเต็มพ้ืนท่ีประมาณ 100 ไร- เหลือเพียงบริเวณยอดเขา
สูงชันท่ียังพอมีตBนไมBป(าข้ึนอยู- 

นายชัยพรกล-าวว-า จากการตรวจสอบเบ้ืองตBนทราบว-าเจBาของท่ีดินเดิม จํานวน 412 ไร- ขายพ้ืนท่ีใหBบริษัทของคนจีน หลังจากน้ันมีผูBบุกรุกข้ึนไป
บนเขากระทะท่ีอยู-ติดแนวเขตท่ีซ้ือมา แลBวตัดตBนไมBจนเห้ียนเตียน และปลูกตBนยูคาลิปตัสเต็มพ้ืนท่ี เจBาหนBาท่ีจะตรวจสอบพิกัดแผนท่ีอย-าง
ละเอียดต-อไปว-าถูกบุกรุกไปท้ังหมดก่ีไร- พรBอมประสานตํารวจ สภ.ปลวกแดง ใหBมาร-วมตรวจสอบ เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานแจBงความ
ดําเนินคดีต-อผูBบุกรุกต-อไป 

ขณะท่ีน.ส.สว-างจิตตO เลาหะโรจนพันธO ประธานอาสาสมัครพิทักษOสิ่งแวดลBอมปลวกแดง กล-าวว-าหลงจู�คนหน่ึงในพ้ืนท่ีขายท่ีดินมีเอกสารสิทธิ
ใหBกับบริษัทของคนจีน ซ่ึงมีแนวเขตติดกับเขากระทะพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุก ในขBอเท็จจริงแลBวชาวบBานทราบกันดีว-าผูBบุกรุกเปHนนายทุนในพ้ืนท่ี 
ชาวบBานต-างก็รูB จึงตBองการใหBทางการตรวจสอบอย-างตรงไปตรงมา เพ่ือนําตัวผูBกระทําผิดตัวจริงมาดําเนินคดี 

 

 

 



 
ชาวบานสุดทน รอง ปทส. กํานันรวมหัวขรก. ยึดป"าสงวนฯแบ$งขายไร$ละแสน 

วันอังคาร ท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/crime/265450 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันท่ี 11 ธันวาคม 2565 พ.อ.ดุสิต เกสรแกBว หน.ชุดตรวจสอบแกBไขปWญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ กองทัพภาค 4 พรBอมดBวย 
ร.ต.อ.อภิชาติ พรมมนตรี รอง สว.กก.5 บก.ปทส.นายอุปกรณO ศิริมงคล หัวหนBาหน-วยป[องกันรักษาป(า ชุมพร 4 นายอนุรักษO อุ-นภิรมยO 
ปลัดอําเภอฝ(ายความมั่งคง อ.ทุ-งตะโก จ.ชุมพร นายภูษิธ หีตภุมรินทรO ผูBใหญ-บBาน ม.8 ต.ตะโก อ.ทุ-งตะโก จ.ชุมพร และกําลังเจBาหนBาท่ีตํารวจ 
ปสท. กอ.รมน.จว.ชุมพร ตํารวจภูธร สภ.ทุ-งตะโก กว-า 40 นาย เขBาทําการตรวจสอบพ้ืนท่ีป(าสงวนแห-งชาติ ป(าเขาตังอาและป(าคลองโชน ทBองท่ี
ตําบลทุ-งตะโก จ.ชุมพร หลังจากท่ีชาวบBาน หมู-ท่ี 4 และ หมู-ท่ี 8 ตําบลตะโก อ.ทุ-งตะโก จ.ชุมพร ทําหนังสือรBองเรียนเรื่องความเดือดรBอนจาก
การกระทําของผูBมีอํานาจ เดิมในพ้ืนท่ี ม.4 ม.8 ต.ตะโก อ.ทุ-งตะโก ไดBมีนายทุนเขBาเช-าท่ีดินทําสวนปาลOมนํ้ามันประมาณ 700 - 800ไร- เมื่อหมด
สัญญาเช-าจากนายทุนไดBมีกํานัน (กํานัน ม )มาเก็บเก่ียวปาลOมต-อ ซ่ึงในขณะเดียวกันท่ีดินแปลงดัง กล-าว ยังเปHนท่ีอยู-ของสัตวOป(า เช-น กระทิง 
ชBางในบBางฤดู ต-อมาเมื่อ2-3ปGท่ีแลBว กํานันรวมกับอดีตขBาราชการ ขBาราชการ บางคน ทําการโค-นลBมสวนปาลOมแปลงดังกล-าวเพ่ือประโยชนOส-วน
ตน และนําออกขายไร- ละประมาณ 70,000-100,000บาท จึงทําใหBชBางไม-มีท่ีอยู-ในบางฤดู สรBางความเดือดรBอนใหBกับชาวบBาน  จึงไดBขอความ
ช-วยเหลือมายังท-านซ่ึงเปHนผูBมีอํานาจจากสวนกลาง ช-วยเอาท่ีดินผืนดังกล-าวคืนเพ่ือใหBกลับมาเปHนธรรมชาติดังเดิม กลับสู-ชุมชนเปHนท่ีอยู-ของชBาง
หรือสัตวOป(าต-อไปจะไดBไม-สรBางความเดือดรBอนแก-และเอาผูBกระทําผิดลงโทษตามกฎหมาย 

โดยผืนป(าดังกล-าว เขBาไปจากถนนสายเอเชีย 41 ประมาณ 5 กม.ห-างจากปากซอยเกษตรพัฒนา เขBาไปเพียง 300 เมตร เจBาหนBาท่ีพบตอและตBน
ปาลOม ท่ีมีอายุประมาณ 15 ปG และเพ่ิงถูกโค-นลBมไม-เกินเดือน กองกระจัดกระจายไปท่ัวผืนป(า กินบริเวณนับรBอยไร- และพบว-ามีการปลูกทุเรียน 
และกลBวยหอม มีรBองรBอยการขุดสระ และการวางระบบท-อนํ้า เพ่ือใชBในแปลงครอบคลุมทุกตารางเมตร นอกจากน้ียังพบบBานปูน ขนาด 2 
หBองนอน 2 หBองนํ้า 1 หBองโถงใหญ- ท่ีสรBางเสร็จไปแลBวกว-า 70% อีก 2 หลัง และบBานไมBยกพ้ืนสูง ท่ีสรBางเสร็จอีก 1 หลัง โดยบBานท้ังสามหลัง 
สรBางบนเนินสูง สามารถมองแปลงท่ีปลูกพืชทุเรียนและกลBวยไดBรอบทิศ 360 องศา และยังมีกระท-อมในลักษณะบBานพักคนงาน จํานวน 3 หลัง 
และโรงเรือนเก็บของขนาดใหญ-อีก 1 โรง 

จากการตรวจสอบ นายอุปกรณO ศิริมงคล หัวหนBาหน-วยป[องกันรักษาป(า ชุมพร 4  ไดBเปVดเผยว-า ท่ีดินแปลงดังกล-าว เดิมมีนายวิสิทธ์ิ เสริฐภักดี 
ไดBขออนุญาตทําการปลูกสรBางสวนป(าหรือปลูกไมBยืนตBน  เปHนตBนปาลOมนํ้ามัน ในเขตป(าสงวนแห-งชาติ ป(าเขาตังอาและป(าคลองโชน จํานวน 8 
แปลง ในพ้ืนท่ีของ ม.4 และม.8 เน้ือท่ีรวม 480 ไร-  ต-อมาเมื่อ ปG 2544 ทางกรมป(าไมBไดBต-อใบอนุญาต และไดBนําพ้ืนท่ีดังกล-าวกลับมาเปHนพ้ืนท่ี
ป(าสงวนฯดังเดิม ต-อมาทางชุมชน ม.4 ไดBขอกรมป(าไมBใชBป(าดังกล-าวเปHนเปHนป(าชุมชน เพ่ือใชBประโยชนOร-วมกัน จํานวน 200 กว-าไร- ส-วนพ้ืนท่ี 
จํานวน 260 ไร- ในเขต ม.8 ทางกรมป(าไมBไดBกลับมาดูแลเปHนป(าสงวนแห-งชาติดังเดิม 



นายอุปกรณO ศิริมงคล หัวหนBาหน-วยป[องกันรักษาป(า ชุมพร 4 กล-าวว-า หลังจากน้ัน ไดBมี กํานัน น.ไดBอาศัยความเปHนเครือญาติกลับนายวิสิทธ์ิ 
ลอบเขBามาเก็บเก่ียวผลจากตBนปาลOมในแปลงท่ีส-งกลับคืนใหBกรมป(าไมBแลBวอย-างต-อเน่ือง ชาวบBานไดBแจBงไปยังหน-วยป[องกัน และไดBส-งเจBาหนBาท่ี
เขBามาตรวจสอบ ซ่ึงก็พบร-องรอยการเก็บเก่ียวผลผลิตในแปลงป(าสงวนจริง และทุกครั้งท่ีชาวบBานแจBงและมาตรวจสอบ ก็จะถูกกลุ-มอิทธิพลกลุ-ม
ดังกล-าว ยิงป{นและโทรมาข-มขู-บ-อยครั้ง จนเจBาหนBาท่ี ซ่ึงมีกําลังนBอยอยู-แลBว ไม-อาจสู-รบตบมือกลุ-มอิทธิพลรายน้ีไดB จึงตBองยอมล-าถอยไป 

นายอุปกรณO ศิริมงคล หัวหนBาหน-วยป[องกันรักษาป(า ชุมพร 4 กล-าวต-อว-า สําหรับในครั้งน้ี ซ่ึงมีการสนธิกําลังหลายฝ(าย ทําใหBการเขBาตรวจสอบ
ทําไดBอย-างเต็มท่ี แต-ก็พบเพียงการแผBวถางทําลาย ไม-พบผูBกระทําผิดแต-อย-างใด ซ่ึงจะไดBทําบันทึกยึดคืนผืนป(าสงวนแห-งน้ีและจะสํารวจและ
ประเมินค-าความเสียหายอีกครั้ง แลBวจะเขBาแจBงความต-อพนักงานสอบสวน สภ.ทุ-งตะโก อ.ทุ-งตะโก จ.ชุมพร เพ่ือติดตามกลุ-มอิทธิพลกลุ-มต-อมา
ดําเนินคดีตามกฎหมายต-อไป 

ผูBสื่อข-าวรายงานว-าไดBรับขBอมูลท่ีน-าเช่ือไดB ว-า ทาง ตร.ปทส.และทาง กอ.รมน.จว.ชุมพร ไดBลงพ้ืนท่ีก-อนหนBาท่ีจะเขBายึดผืนป(าคืน พบว-า มีการ
จัดสรรแบ-งแปลงเพ่ือขายใหBกับชาวบBานในพ้ืนท่ีและต-างพ้ืนท่ีจริง โดยมีเจBาหนBาท่ีหน-วยงานหน่ึง ไดBออกล-ารายช่ือผูBท่ีสนใจตBองการท่ีดิน ใหBทํา
การลงช่ือโดยตBองจ-ายเงินเพ่ือจอง ไวB โดยเจBาหนBาท่ีคนดังกล-าวอBาง พ้ืนท่ีป(าสงวนแห-งชาติท่ีผ-านข้ันตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
จัดหาท่ีดินใหBความเห็นชอบใหBดําเนินการจัดท่ีดินทํากินใหBกับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล จะนํารายช่ือท้ังหมดไปใหBคณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแห-งชาติ หรือ คทช.พิจารณา เพ่ืออนุญาตใหBเขBาทํากินในแปลงท่ีจอง โดยมีผูBยอมจ-ายเงินไปแลBวรวมกว-า 20 ลBานบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
จนท.ชุดเฉพาะกิจเขาตรวจพ้ืนท่ีป"า สปก.ชุมพร พบถูกทําลาย 300 ไร$ 

วันท่ี 11 มกราคม 2565 https://www.matichon.co.th/region/news_3127185 

จนท.ชุดเฉพาะกิจเขBาตรวจพ้ืนท่ีป(า สปก.ชุมพร พบถูกทําลาย 300 กว-าไร- 

เมื่อวันท่ี 11 มกราคม พ.อ.ดุสิต เกษรแกBว หัวหนBาชุดตรวจสอบแกBไขปWญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลBอมในพ้ืนท่ีกองทัพภาคท่ี 4 (ทภ.4) พรBอมเจBาหนBาท่ีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 สนธิกําลังกับ เจBาหนBาท่ี 
กอ.รมน.ชุมพร เจBาหนBาท่ีกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม (บก.ปทส.) 

นําโดย ร.ต.อ.อภิชาติ พรหมมนตรี สารวัตรป(าไมB และ ร.ต.ท.ประทิน สวนะทรงธรรม จาก กก.5 บก.ปทส. กอ.รมน.ภาค 4 กอ.รมน.ชุมพร ฝ(าย
ปกครอง อ.ทุ-งตะโก จ.ชุมพร นําโดยนายอนุรักษO อุ-นภิรมยO ปลัดอําเภอ เจBาหนBาท่ีสํานักงานป(าไมBจังหวัดชุมพร สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลBอมจังหวัด (ทสจ.) ชุมพร กว-า 50 นาย ร-วมกันบุกเขBาตรวจสอบพ้ืนท่ีบBานเขาเหรง หมู- 8 ต.ตะโก อ.ทุ-งตะโก จ.ชุมพร 

หลังไดBรับการรBองเรียนว-า พ้ืนท่ีดังกล-าวมีป(าสงวนแห-งชาติประมาณ 300 ไร- ซ่ึงเปHนป(า สปก.ท่ีเคยมีนายทุนเช-ากับกรมป(าไมBแต-หมดสัญญาเช-า
นานแลBว แต-มีบุคคลผูBหน่ึง นํารถแบกโฮเขBาโค-นลBมตBนปาลOมนํ้ามัน และจัดสรรแบ-งขายใหBพรรคพวกในราคาไร-ละ 70,000-100,000 บาท โดยมี
การบุกรุกท่ีดินป(าไปแลBวประมาณ 300 ไร- ขอใหBผูBว-าราชการจังหวัดชุมพรและหน-วยงานท่ีเก่ียวขBอง ส-งเจBาหนBาท่ีเขBาไปตรวจสอบ พรBอมท้ังระงับ
การออกเอกสาร สปก.ใหBบุคคลดังกล-าว เพ่ือไม-ใหBท่ีดินป(าสงวนแห-งชาติผืนน้ีตกไปอยู-ในมือของผูBมีอิทธิพล 

ระหว-างการตรวจสอบของเจBาหนBาท่ี มีเสียงป{นท่ีคาดว-าเปHนป{นลูกซองยิงข้ึนฟ[าหลายนัด และเสียงป{นดังมาจากกลุ-มบBานของผูBท่ีอยู-ใกลBพ้ืนท่ี
ดังกล-าวท่ีมีอยู-ประมาณ 6 หลัง ทุกหลังเปHนบBานระบบน็อกดาวนOราคาแพง แต-ไม-มีใครไดBรับอันตราย และเจBาหนBาท่ีกําลังตรวจสอบว-าใครเปHนคน
ยิงป{นดังกล-าว 

พ.อ.ดุสิตกล-าวว-า ผืนป(าในพ้ืนท่ีบBานเขาเหรง หมู- 8 ต.ตะโก อ.ทุ-งตะโก จ.ชุมพร มีประมาณ 9,810 ไร-ท่ีหมดสัมปทานการเช-าเพ่ือทําประโยชนO
และตBองส-งคืนใหBกรมป(าไมBดูแล แต-กลับมีบุคคลกลุ-มหน่ึงนําไปจัดสรรเพ่ือขายใหBผูB อ่ืน และการตรวจสอบในครั้งน้ีพบว-ามีพ้ืนท่ีป(าท่ีถูก
เครื่องจักรกลทําลายไปประมาณ 300 กว-าไร- จึงไดBขอใหBเจBาหนBาท่ีปกครองของ อ.ทุ-งตะโก นําหลักฐานท้ังหมดเขBาแจBงความรBองทุกกล-าวโทษต-อ
พนักงานสอบสวน สภ.ทุ-งตะโก ขอใหBดําเนินการสอบสวนหาผูBกระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต-อไป 

 

 

 

 

 



 
รอง 'วราวุธ' สอบจนท.เรียกค$าคุมครอง แลกไม$จับบุกรุกสวนปาล>มหมดสัมปทาน 

11 มกราคม 2565   https://www.thaipost.net/district-news/62563/ 

11 ม.ค.2565 - นายสมใจ นวลนุ-ม อดีตสมาชิกพรรครักษOผืนป(าประเทศไทย เปHนตัวแทนชาวบBานกลุ-มบางสันพัฒนา ต.ปลายพระยา อ.ปลาย
พระยา จ.กระบ่ี ไดBเดินทางมาท่ีศาลากลางจังหวัดกระบ่ี เพ่ือยื่นหนังสือติดตามทวงถามการแกBไขปWญหาท่ีดินหมดสัญญาสัมปทาน และรBองเรียน
ขอความเปHนธรรมจากรัฐมนตรีว-าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม และอธิบดีกรมป(าไมB เน่ืองจากถูกเจBาหนBาท่ีป(าไมBรายหน่ึงมี
พฤติกรรมข-มขู-รีดไถ โดยรBองเรียนผ-านไปยังผูBว-าราชการจังหวัดกระบ่ี ซ่ึงมีนายราชัน หมีนBอย หัวหนBาสํานักงานจังหวัดกระบ่ี รับเรื่อง 

นายสมใจ กล-าวว-า ไดBมาทวงถามการแกBไขปWญหาท่ีดินหมดสัญญาสัมปทาน หลังจากท่ีไดBยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธO จันทรOโอชา 
นายกรัฐมนตรี ผ-านนายเสกสกล อัตถาวงศO ผูBช-วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งท่ีนายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนท่ีประชุม ครม.สัญจร จ.กระบ่ี 
และรBองเรียนขอความเปHนธรรมจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และอธิบดีกรมป(าไมB เน่ืองจากถูกเจBาหนBาท่ีป(าไมBบางคนเรียกเก็บค-าคุBมครอง
จากชาวบBานในพ้ืนท่ี หมู- 4 , 5 , 7 และ 8 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี หมู-บBานละ 50,000 บาท เพ่ือแลกกับการไม-ดําเนินคดีในการ
บุกรุกเขBาสรBางเพิงพักในพ้ืนท่ีป(าหมดสัมปทานของบริษัทยูนิวานิช จํากัด มหาชน 

นายสมใจ กล-าวว-า พฤติการณOดังกล-าวทําใหBชาวบBานเกิดความหวาดกลัวว-าจะถูกกลั่นแกลBงใหBถูกดําเนินคดีหากไม-จ-ายเงิน ทําใหBไดBรับความ
เดือดรBอนมาก เพราะต-างคนต-างมีฐานะยากจนมากอยู-แลBว โดยบุคคลดังกล-าวแอบอBางว-าจะเก็บเงินดังกล-าวไปใหBอธิบดีกรมป(าไมB จึงขอรBองเรียน
มายังท-านใหBตรวจสอบพฤติการณOของเจBาหนBาท่ีป(าไมBรายน้ีและสั่งยBายออกจากพ้ืนท่ีโดยด-วน เพราะทําใหBชาวบBานเดือดรBอน และยังทําใหBเสื่อม
เสียไปถึงองคOกรอีกดBวย 

ดBานนายราชัน กล-าวว-า หลังจากรับหนังสือก็จะนําเรียนผูBว-าราชการจังหวัด และแจBงหน-วยงานท่ีเก่ียวขBองตรวจสอบขBอเท็จจริง เพ่ือใหBความเปHน
ธรรมแก-ผูBท่ีถูกรBองเรียนดBวยว-ากระทําผิดจริงหรือไม- หากพบว-ากระทําผิดตามขBอรBองเรียนก็มีระเบียบของราชการอยู-แลBว โดยจะใหBมีการตรวจ
ขBอเท็จจริงใหBเสร็จภายใน 15 วัน 

ผูBสื่อข-าวรายงานว-าสําหรับกลุ-มชาวบBานท่ีใชBช่ือว-ากลุ-มบางสันพัฒนาเปHนกลุ-มชาวบBานท่ีรวมตัวกันเรียกรBองท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีสวนปาลOมหมดอายุ
สัมปทานของบริษัทยูนิวานิช ในพ้ืนท่ี ต. ปลายพระยา อ. ปลายพระยา จ.กระบ่ี โดยไดBมีการเขBาไปสรBางเพิงพักในพ้ืนท่ี เพ่ือรอเจBาหนBาท่ีของรัฐ
เขBามาจัดสรรท่ีดินทํากินใหBรวมระยะเวลาร-วม 10 ปG มีเพียงยึดคืนพ้ืนท่ี แต-ยังใหBนายทุนทํากินอยู-ในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 



 
สุดทน! รองเอาผิดเจาหนาท่ีป"าไมกระบ่ีเรียกค$าคุมครอง 

ผูBจัดการออนไลนO  11 ม.ค. 2565 https://mgronline.com/south/detail/9650000003222 

กระบ่ี - อดีตผูBสมัคร ส.ส.กระบ่ี พรรครักษOผืนป(าประเทศไทย เขต 1 สุดทน พฤติกรรมเจBาหนBาท่ีป(าไมB เขBาไปเรียกค-าคุBมครอง รBองรัฐมนตรีเอาผดิ 

วันน้ี (11 ม.ค.) นายสมใจ นวลนุ-ม อดีตผูBสมัครสมาชิกสภาผูBแทนราษฎร (ส.ส.) พรรครักษOผืนป(าประเทศไทย เขต 1 จ.กระบ่ี เปHนตัวแทน
ชาวบBานกลุ-มบางสันพัฒนา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี ไดBเดินทางมาท่ีศาลากลางจังหวัดกระบ่ี เพ่ือยื่นหนังสือติดตามทวงถามการ
แกBไขปWญหาท่ีดินหมดสัญญาสัมปทาน และรBองเรียนขอความเปHนธรรมจากรัฐมนตรีว-าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด และอธิบดี
กรมป(าไมB เน่ืองจากถูกเจBาหนBาท่ีป(าไมBมีพฤติกรรมข-มขู-รีดไถ ผ-านผูBว-าราชการจังหวัดกระบ่ี โดยมี นายราชัน หมีนBอย หัวหนBาสํานักงานจังหวัด
กระบ่ี รับเรื่อง 

นายสมใจ กล-าวว-า ไดBมาทวงถามการแกBไขปWญหาท่ีดินหมดสัญญาสัมปทาน หลังจากท่ีไดBยื่นหนังสือถึง พล อ.ประยุทธO จันทรOโอชา 
นายกรัฐมนตรี ผ-านนายเสกสกล อัตถาวงศO ผูBช-วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งท่ีนายกรัฐมนตรีจัด ครม.สัญจร ท่ี จ.กระบ่ี และ
รBองเรียนขอความเปHนธรรมจากรัฐมนตรีว-าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด และอธิบดีกรมป(าไมB เน่ืองจากถูกเจBาหนBาท่ีป(าไมBบางคน 
เขBาไปเรียกเก็บค-าคุBมครองจากชาวบBานในพ้ืนท่ี หมู- 4, 5, 7และ 8 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี หมู-บBานละ 50,000 บาท เพ่ือแลกกับ
การไม-ดําเนินคดีในการบุกรุกเขBาสรBางเพิงพักในพ้ืนท่ีป(าหมดสัมปทาน ของบริษัทยูนิวานิชจํากัด มหาชน 

พฤติการณOดังกล-าวทําใหBชาวบBานเกิดความหวาดกลัวว-าจะถูกกลั่นแกลBงใหBถูกดําเนินคดีหากไม-จ-ายเงินใหB ทําใหBไดBรับความเดือดรBอนมาก เพราะ
ต-างคนต-างมีฐานะยากจนมากอยู-แลBว โดยบุคคลท้ังอBางว-าจะเก็บเงินดังกล-าวไปใหBอธิบดีกรมป(าไมB จึงขอรBองเรียนมายังท-านใหBตรวจสอบ
พฤติการณOของเจBาหนBาท่ีป(าไมBและใหBยBายออกจากพ้ืนท่ีโดยด-วน เพราะทําใหBชาวบBานเดือดรBอน และยังทําใหBเสื่อมเสียไปถึงองคOกรอีกดBวย 

ดBาน นายราชัน กล-าวว-า หลังจากรับหนังสือจะนําเรียนผูBว-าราชการจังหวัด และแจBงหน-วยงานท่ีเก่ียวขBองตรวจสอบขBอเท็จจริง เพ่ือใหBความเปHน
ธรรมแก-ผูBท่ีถูกรBองเรียนดBวยว-ากระทําผิดจริงหรือไม- หากพบว-ากระทําผิดตามขBอรBองเรียนมีระเบียบของราชการอยู-แลBว โดยจะใหBมีการตรวจ
ขBอเท็จจริงใหBเสร็จภายใน 15 วัน 

ผูBสื่อข-าวรายงานว-า สําหรับกลุ-มชาวบBานท่ีใชBช่ือว-ากลุ-มบางสันพัฒนา เปHนกลุ-มชาวบBานท่ีรวมตัวกันเรียกรBองท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีสวนปาลOม
หมดอายุสัมปทานของบริษัทยูนิวานิช ในพ้ืนท่ี ต. ปลายพระยา อ. ปลายพระยา จ. กระบ่ี โดยไดBมีการเขBาไปสรBางเพิงพักในพ้ืนท่ี เพ่ือรอ
เจBาหนBาท่ีของรัฐเขBามาจัดสรรท่ีดินทํากินใหBรวมระยะเวลาร-วม 10 ปG มีเพียงยึดคืนพ้ืนท่ี แต-ยังใหBนายทุนทํากินอยู-ในพ้ืนท่ี 


