
สรุปขาวประจําในวันที่ 25 พ.ค. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- โทรโขงขยายขาว: วันปาชุมชน (ไทยรัฐ 25 พฤษภาคม 2565 หนา 7) 
- แกปมพ้ืนท่ีปากุยบุรี-นิคมสรางตนเอง (ไทยรัฐ 25 พฤษภาคม 2565 หนา 7) 
- รัฐไฟเขียวสรางโรงไฟฟาแมเมาะ 600เมกะวัตต4.7หม่ืนลานบาท (เดลินิวส 25 พฤษภาคม 2565 หนา 6) 
- ภาพขาว: กลาไม (เดลินิวส 25 พฤษภาคม 2565 หนา 9) 

ขาวเว็บไซต 

24 พ.ค. วันปาชุมชนแหงชาติ ทส. ชื่นชมเครือขายปาชุมชน พลังประชาชนรักปา (ไทยรัฐ 24 พฤษภาคม 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2401116 
24 พ.ค. วันปาชุมชนแหงชาติ ทส.ชูเครือขายปาชุมชน มุงสรางเศรษฐกิจชุมชน (ขาวสด 24 พฤษภาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7067895 
24 พ.ค. “วันปาชุมชนแหงชาติ” ทส. ยันจุดยืน!! รวมพลังพ่ีนองปาชุมชนรวมดูแลรักษาปา  
(บานเมือง 24 พฤษภาคม 2565) https://www.banmuang.co.th/news/politic/281762 
"ทส."จัดงานวันปาชุมชนแหงชาติ เดินหนาสรางเศรษฐกิจชุมชน (สยามรัฐ 24 พฤษภาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/351008 
24 พ.ค. ‘วันปาชุมชนแหงชาติ’ ทส.รวมสืบสานแนวทางพระราชดําริฯ ดานการอนุรักษทรัพยากรปา ดิน น้ํา 
(แนวหนา 24 พฤษภาคม 2565) https://www.naewna.com/lady/655772 
24 พ.ค. “วันปาชุมชนแหงชาติ” ทส. ยันจุดยืน!! รวมพลังพ่ีนองปาชุมชนรวมดูแลรักษาปา  
(THAILAND PLSU+ 24 พฤษภาคม 2565) https://www.thailandplus.tv/archives/540162 
ไทย เพ่ิมปาชุมชนไดกวา 11,000 แหง รวมพ้ืนท่ีปาเกือบ 7 ลานไร พรอมตั้งเปาเพ่ิมปาชุมชนใหได 15 ,000 แหง เพ่ือ
เปนตลาดการคาคารบอนเครดิต (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 24 พฤษภาคม 2565) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220524083711588 
“จตุพร” ลงพ้ืนท่ีประจวบฯแกไขปญหาพ้ืนท่ีทับซอนปากุยบุรีและเขตนิคมสรางตนเอง  
(บานเมือง 25 พฤษภาคม 2565) https://www.banmuang.co.th/news/region/281783 
"จตุพร" เรงแกปญหาพ้ืนท่ีทํากินทับซอนระหวางปาสงวนแหงชาติ ปากุยบุรี และเขตนิคมสรางตนเอง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยใหกรมปาไมเรงเพิกถอนปาสงวนแหงชาติปากุยบุรีบางสวนท่ีทับซอนเกือบ 60,000 ไร 
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 24 พฤษภาคม 2565)  
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220524160951815 
ปลัด ทส.ย้ําโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญฯ ประชาชนใชประโยชนไดจริง (มติชน 24 พฤษภาคม 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3363375 
24 พฤษภาคม วันปาชุมชนแหงชาติ (อีจัน 24 พฤษภาคม 2565) 
https://www.ejan.co/general-news/24-พฤษภาคม-วันปาชุมชนแหงชาต ิ
วันปาชุมชนแหงชาติ ตั้งเปาหมายเพ่ิมปาชุมชน 15,000 แหง ภายใน 5 ป ( 
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 24 พฤษภาคม 2565)  
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220524101848620 
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ปาไมกระบี่จัดการคนบุกรุกปา ยึดคืนพ้ืนท่ีกวา 30 ไร (ผูจัดการออนไลน 24 พฤษภาคม 2565) 
https://mgronline.com/south/detail/9650000049216 
แพร จัดกิจกรรม “วันตนไมประจําปของชาติ” (เชียงใหมนิวส 24 พฤษภาคม 2565) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/2035855/ 
ครม. เห็นชอบให กฟผ. กอสรางโรงไฟฟาแมเมาะทดแทน 2 เครื่องท่ีจะถูกปลด (ไทยรัฐ 24 พฤษภาคม 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2400995 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23500
วันที่: พุธ 25 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

คอลัมน์: โทรโข่งขยายข่าว: วันป่าชุมชน

รหัสข่าว: C-220525009006(25 พ.ค. 65/03:46) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 6.67 Ad Value: 6,670 PRValue : 20,010 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23500
วันที่: พุธ 25 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: แก้ปมพื้นที่ป่ากุยบุรี-นิคมสร้างตนเอง

รหัสข่าว: C-220525009011(25 พ.ค. 65/03:44) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 21.56 Ad Value: 21,560 PRValue : 64,680 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26522
วันที่: พุธ 25 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 6(ล่าง)

หัวข้อข่าว: รัฐไฟเขียวสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 600เมกะวัตต์4.7หมื่นล้านบาท

รหัสข่าว: C-220525004050(25 พ.ค. 65/04:09) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 20.84 Ad Value: 37,512 PRValue : 112,536 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26522
วันที่: พุธ 25 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ชุมชนเมือง - ต่างประเทศ

หน้า: 9(กลาง)

ภาพข่าว: กล้าไม้

รหัสข่าว: C-220525004035(25 พ.ค. 65/04:13) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 12.03 Ad Value: 21,654 PRValue : 64,962 คลิป: สี่สี(x3)



 

 

24 พ.ค. วันป่าชุมชนแห่งชาติ ทส. ชื่นชมเครือข่ายป่าชุมชน พลังประชาชนรักป่า 

24 พ.ค. 2565 17:43 น. 

ทส. รวมพลังเครือข่ายภาคประชาชนให้ร่วมฟ้ืนฟู ดูแลรักษาป่า สร้างความม่ันคงทางฐานทรัพยากร สู่ความม่ังคั่งของชุมชนในระดับฐานราก ให้ 
กินดีอยู่ดี มีรายได้ม่ันคง มีเศรษฐกิจชุมชนท่ีดี เพ่ือความสุขของพ่ีน้องคนไทยทุกคน 

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต เปิดเผยว่า ปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัด
งานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ในระหว่างวันท่ี 23-25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพ่ือ
น้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลท่ี 10 ท่ีทรงมีพระราชปณิธานด้านการ สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางพระราชดําริฯ ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่า ดิน น้ํา เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และเพ่ือให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกันได้อย่างย่ังยืน 

 
การจัดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจําปี 2565 ในคร้ังนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างย่ิงต่อเครือข่ายป่าชุมชนท่ัวประเทศ ท่ีได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนา 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาป่าชุมชนแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภูมิ
สังคม หรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย ตลอดจนการจัดนิทรรศการป่าชุมชนต้นแบบผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน หรือท่ีเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กับป่าชุมชน เพ่ือการมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) มากกว่า 30 บูธ นําเสนอให้กับประชาชนท่ัวไปท่ีมาเที่ยวชมงานได้มีโอกาสได้ทําความ
รู้จักกับชุมชนผู้ดูแลรักษาป่าจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ และผู้ท่ีเข้าร่วมงานสามารถมาร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลผลิต ผลิตภัณฑ์จาก
เครือข่ายป่าชุมชน ชุมชนคนดูแลป่า โดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน เพ่ือเป็นรายได้ให้กับชุมชน และเป็นขวัญและกําลังใจให้กับชุมชนคน
ดูแลป่า เพ่ือให้ป่าไม้คงอยู่สําหรับเป็นปอดให้กับคนกรุงหรือคนเมือง 

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต่อไปวันป่าชุมชนแห่งชาติ ในวันท่ี 24 พฤษภาคม ของทุกปี จะเป็นวันแห่งการรวมพลังของประชาชนชาว
ไทยจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายป่าชุมชนและพี่น้องป่าชุมชนท่ัวประเทศ ได้ร่วมกันดูแลรักษาป่า ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่าย่ิง
และเพ่ือส่งต่อมอบให้ลูกหลาน สร้างขวัญและกําลังใจให้กับชุมชนท่ีดูแลรักษาป่า เกิดความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ชุมชนต่อไป กระทรวง



ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณภาคเอกชน ท่ีมีส่วนสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ท่ีช่วยสนับสนุน
ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์ องค์ความรู้ อุปกรณ์ รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมต่อป่าชุมชน เพ่ือให้เป็นแหล่งกักเก็บ
คาร์บอนท่ีสําคัญและย่ังยืน อันเป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาโลกร้อนไปพร้อมกับการเพิ่มความสามารถในการพ่ึงพาตัวเองของชุมชนตามแนวทาง
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และขอเชิญชวนให้พ่ีน้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ร่วมกันดูแลรักษาและตระหนัก
ถึงความสําคัญของป่าชุมชน เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทําให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ย่ังยืน 
สืบทอดเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป 

 
ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การจัดนิทรรศการและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ เพ่ือน้อม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และการจัดนิทรรศการป่าชุมชนต้นแบบ แสดงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีเกิดจากป่าชุมชน เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนสินค้าชุมชน คนดูแลป่า โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนท่ัวประเทศ เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ และ
ประชาชนผู้สนใจ สําหรับในส่วนภูมิภาค ก็จะมีการจัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสาป่าชุมชน ในป่าชุมชนด้านต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ การทําแนว
ป้องกันไฟ การทําฝาย ทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การลาดตระเวน การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 พ.ค. วันป่าชุมชนแห่งชาติ ทส.ชูเครือข่ายป่าชุมชน มุ่งสร้างเศรษฐกิจชุมชน 

     
24 พ.ค. 2565 - 17:48 น. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” เพ่ือน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ข้ึนในวันท่ี 
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต เปิดเผยว่า ปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัด
งานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ในระหว่างวันท่ี 23 – 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
เพ่ือน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลท่ี 10 ท่ีทรงมีพระราชปณิธานด้านการ สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางพระราชดําริฯ ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่า ดิน น้ํา เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และเพ่ือให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกันได้อย่างย่ังยืน 

การจัดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจําปี 2565 ในคร้ังนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างย่ิงต่อเครือข่ายป่าชุมชนท่ัวประเทศ ท่ีได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนา 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาป่าชุมชนแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภูมิ
สังคม หรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย ตลอดจนการจัดนิทรรศการป่าชุมชนต้นแบบผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน หรือท่ีเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กับป่าชุมชน เพ่ือการมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) มากกว่า 30 บูธ นําเสนอให้กับประชาชนท่ัวไปท่ีมาเที่ยวชมงานได้มีโอกาสได้ทําความ
รู้จักกับชุมชนผู้ดูแลรักษาป่าจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ และผู้ท่ีเข้าร่วมงานสามารถมาร่วมหรือเป็นส่วน หนึ่งในการสนับสนุนผลผลิต ผลิตภัณฑ์จาก
เครือข่ายป่าชุมชน ชุมชนคนดูแลป่า โดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน เพ่ือเป็นรายได้ให้กับชุมชน และเป็นขวัญและกําลังใจให้กับชุมชนคน
ดูแลป่า เพ่ือให้ป่าไม้คงอยู่สําหรับเป็นปอดให้กับคนกรุงหรือคนเมือง 

   



ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ กล่าวเพิ่มเติม ว่าต่อไปวันป่าชุมชนแห่งชาติ ในวันท่ี 24 พฤษภาคม ของทุกปี จะเป็นวันแห่งการรวมพลังของประชาชนชาว
ไทยจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายป่าชุมชนและพี่น้องป่าชุมชนท่ัวประเทศ ได้ร่วมกันดูแลรักษาป่า ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่าย่ิง
และเพ่ือส่งต่อมอบให้ลูกหลาน สร้างขวัญและกําลังใจให้กับชุมชนท่ีดูแลรักษาป่า เกิดความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ชุมชนต่อไป กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณภาคเอกชน ท่ีมีส่วนสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ท่ีช่วยสนับสนุน
ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์ องค์ความรู้ อุปกรณ์ รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมต่อป่าชุมชน เพ่ือให้เป็นแหล่งกักเก็บ
คาร์บอนท่ีสําคัญและย่ังยืน อันเป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาโลกร้อนไปพร้อมกับการเพิ่มความสามารถในการพ่ึงพาตัวเองของชุมชนตามแนวทาง
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และขอเชิญชวนให้พ่ีน้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ร่วมกันดูแลรักษาและตระหนัก
ถึงความสําคัญของป่าชุมชน เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทําให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ย่ังยืน 
สืบทอดเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การจัดนิทรรศการและเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ เพ่ือน้อม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และการจัดนิทรรศการป่าชุมชนต้นแบบ แสดงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีเกิดจากป่าชุมชน เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนสินค้าชุมชน คนดูแลป่า โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนท่ัวประเทศ เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ และ
ประชาชนผู้สนใจ สําหรับในส่วนภูมิภาค ก็จะมีการจัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสาป่าชุมชน ในป่าชุมชนด้านต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ การทําแนว
ป้องกันไฟ การทําฝาย ทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การลาดตระเวน การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 พ.ค. “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” ทส. ยันจุดยืน!! รวมพลังพี่น้องป่าชุมชนร่วมดูแลรักษาป่า 

วันอังคาร ท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 19.39 น. 

 
“ยุทธพล” เปิดงาน “ วันป่าชุมชนแห่งชาติ”  ยํ้า “ป่าชุมชน” ช่วยสร้างรายได้ครัวเรือน ชุมชนม่ันคง กินดีอยู่ดี มีรายได้เสริม ต่อยอดเศรษฐกิจฐานราก 
สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากร เพ่ือลูกหลานในอนาคต  

วันอังคารท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพิธี 
เปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต เปิดเผย
ว่า ปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ในระหว่างวันท่ี 23 – 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย 
แอร์พอร์ท และศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพ่ือน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลท่ี 10 ท่ีทรงมีพระราชปณิธานด้านการ 
สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางพระราชดําริฯ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ดิน น้ํา เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และเพ่ือให้ “คน” กับ 
“ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างย่ังยืน 

การจัดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจําปี 2565 ในคร้ังนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างย่ิงต่อเครือข่ายป่าชุมชน        ท่ัวประเทศ ท่ีได้มีโอกาสเข้าร่วมการ
สัมมนา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนเพื่อนําไปประยุกต์  ใช้ในการพัฒนาป่าชุมชนแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับภูมิสังคม หรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย ตลอดจนการจัดนิทรรศการป่าชุมชนต้นแบบผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน หรือท่ี
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับป่าชุมชน เพ่ือการมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) มากกว่า 30 บูธ นําเสนอให้กับประชาชนท่ัวไปที่มาเที่ยวชมงาน      
ได้มีโอกาสได้ทําความรู้จักกับชุมชนผู้ดูแลรักษาป่าจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ และผู้ท่ีเข้าร่วมงานสามารถมาร่วมหรือ   เป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายป่าชุมชน ชุมชนคนดูแลป่า โดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน เพ่ือเป็นรายได้ให้กับชุมชน และเป็น
ขวัญและกําลังใจให้กับชุมชนคนดูแลป่า เพ่ือให้ป่าไม้คงอยู่สําหรับเป็นปอดให้กับคนกรุงหรือคนเมือง 

ดร.ยุทธพล กล่าวเพิ่มเติม ว่าต่อไปวันป่าชุมชนแห่งชาติ ในวันท่ี 24 พฤษภาคม ของทุกปี จะเป็นวันแห่งการรวมพลังของประชาชนชาวไทยจากทุก
ภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายป่าชุมชนและพ่ีน้องป่าชุมชนท่ัวประเทศ ได้ร่วมกันดูแลรักษาป่า ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่าย่ิงและเพื่อส่งต่อ
มอบให้ลูกหลาน สร้างขวัญและกาํลังใจให้กับชุมชนท่ีดูแลรักษาป่า เกิดความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ชุมชนต่อไป  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณภาคเอกชน ท่ีมีส่วนสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ท่ีช่วยสนับสนุน
ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์ องค์ความรู้ อุปกรณ์ รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมต่อป่าชุมชน เพ่ือให้เป็นแหล่งกักเก็บ
คาร์บอนท่ีสําคัญและย่ังยืน อันเป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาโลกร้อนไปพร้อมกับการเพิ่มความสามารถในการพ่ึงพาตัวเองของชุมชนตามแนวทาง
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และขอเชิญชวนให้พ่ีน้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ร่วมกันดูแลรักษาและตระหนัก



ถึงความสําคัญของป่าชุมชน เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทําให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ย่ังยืน 
สืบทอดเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การจัดนิทรรศการและเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ เพ่ือน้อมรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และการจัดนิทรรศการป่าชุมชนต้นแบบ แสดงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีเกิดจากป่าชุมชน เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนสินค้าชมุชน คนดูแลป่า โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนท่ัวประเทศ เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ และ
ประชาชนผู้สนใจ สําหรับในส่วนภูมิภาค ก็จะมีการจัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสาป่าชุมชน ในป่าชุมชนด้านต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ การทําแนว
ป้องกันไฟ การทําฝาย ทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การลาดตระเวน การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยชุมชน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"ทส."จัดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ เดินหน้าสร้างเศรษฐกิจชุมชน 

สยามรัฐออนไลน์ 24 พฤษภาคม 2565 20:43 น. 

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” เพ่ือน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ข้ึนในวันท่ี 
24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต เปิดเผยว่า ปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัด
งานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ในระหว่างวันท่ี 23 – 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
เพ่ือน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลท่ี 10 ท่ีทรงมีพระราชปณิธานด้านการ สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางพระราชดําริฯ ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่า ดิน น้ํา เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และเพ่ือให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกนัได้อย่างย่ังยืน 

การจัดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจําปี 2565 ในคร้ังนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างย่ิงต่อเครือข่ายป่าชุมชนท่ัวประเทศ ท่ีได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนา 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาป่าชุมชนแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภูมิ
สังคม หรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย ตลอดจนการจัดนิทรรศการป่าชุมชนต้นแบบผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน หรือท่ีเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กับป่าชุมชน เพ่ือการมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) มากกว่า 30 บูธ นําเสนอให้กับประชาชนท่ัวไปท่ีมาเที่ยวชมงานได้มีโอกาสได้ทําความ
รู้จักกับชุมชนผู้ดูแลรักษาป่าจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ และผู้ท่ีเข้าร่วมงานสามารถมาร่วมหรือเป็นส่วน หนึ่งในการสนับสนุนผลผลิต ผลิตภัณฑ์จาก
เครือข่ายป่าชุมชน ชุมชนคนดูแลป่า โดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน เพ่ือเป็นรายได้ให้กับชุมชน และเป็นขวัญและกําลังใจให้กับชุมชนคน
ดูแลป่า เพ่ือให้ป่าไม้คงอยู่สําหรับเป็นปอดให้กับคนกรุงหรือคนเมือง 

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ กล่าวเพิ่มเติม ว่าต่อไปวันป่าชุมชนแห่งชาติ ในวันท่ี 24 พฤษภาคม ของทุกปี จะเป็นวันแห่งการรวมพลังของประชาชนชาว
ไทยจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายป่าชุมชนและพี่น้องป่าชุมชนท่ัวประเทศ ได้ร่วมกันดูแลรักษาป่า ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่าย่ิง
และเพ่ือส่งต่อมอบให้ลูกหลาน สร้างขวัญและกําลังใจให้กับชุมชนท่ีดูแลรักษาป่า เกิดความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ชุมชนต่อไป กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณภาคเอกชน ท่ีมีส่วนสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ท่ีช่วยสนับสนุน
ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์ องค์ความรู้ อุปกรณ์ รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมต่อป่าชุมชน เพ่ือให้เป็นแหล่งกักเก็บ
คาร์บอนท่ีสําคัญและย่ังยืน อันเป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาโลกร้อนไปพร้อมกับการเพิ่มความสามารถในการพ่ึงพาตัวเองของชุมชนตามแนวทาง
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และขอเชิญชวนให้พ่ีน้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ร่วมกันดูแลรักษาและตระหนัก



ถึงความสําคัญของป่าชุมชน เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทําให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ย่ังยืน 
สืบทอดเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป 

 
ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การจัดนิทรรศการและเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ เพ่ือน้อม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และการจัดนิทรรศการป่าชุมชนต้นแบบ แสดงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีเกิดจากป่าชุมชน เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนสินค้าชุมชน คนดูแลป่า โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนท่ัวประเทศ เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ และ
ประชาชนผู้สนใจ สําหรับในส่วนภูมิภาค ก็จะมีการจัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสาป่าชุมชน ในป่าชุมชนด้านต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ การทําแนว
ป้องกันไฟ การทําฝาย ทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การลาดตระเวน การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 พ.ค. ‘วันป่าชุมชนแห่งชาติ’ ทส.ร่วมสืบสานแนวทางพระราชดําริฯ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ดิน น้ํา 

วันอังคาร ท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 20.15 น. 

เครือข่ายป่าชุมชนร่วมงานสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพผู้นําเครือข่ายป่าชุมชน" เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดต้ังป่าชุมชนและนําไปสู่การ
ขยายการดูแลรักษาป่าชุมชน เพ่ือขยายผลการดูแลรักษาป่าชุมชน ต้ังแต่ระดับประชาชน ชุมชน และการเชื่อมโยงสู่เครือข่ายป่าชุมชนระดับอําเภอ 
จังหวัด จนถึงระดับประเทศ 

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต เปิดเผยว่า ปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัด
งานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ในระหว่างวันท่ี 23-25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพ่ือ
น้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลท่ี 10 ท่ีทรงมีพระราชปณิธานด้านการ สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางพระราชดําริฯ ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่า ดิน น้ํา เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และเพ่ือให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยและเอ้ือ
ประโยชนต่์อกันได้อย่างย่ังยืน 

การจัดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจําปี 2565 ในคร้ังนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างย่ิงต่อเครือข่ายป่าชุมชนท่ัวประเทศ ท่ีได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนา 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาป่าชุมชนแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภูมิ
สังคม หรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย ตลอดจนการจัดนิทรรศการป่าชุมชนต้นแบบผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน หรือท่ีเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กับป่าชุมชน เพ่ือการมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) มากกว่า 30 บูธ นําเสนอให้กับประชาชนท่ัวไปท่ีมาเที่ยวชมงานได้มีโอกาสได้ทําความ
รู้จักกับชุมชนผู้ดูแลรักษาป่าจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ และผู้ท่ีเข้าร่วมงานสามารถมาร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลผลิต ผลิตภัณฑ์จาก
เครือข่ายป่าชุมชน ชุมชนคนดูแลป่า โดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน เพ่ือเป็นรายได้ให้กับชุมชน และเป็นขวัญและกําลังใจให้กับชุมชนคน
ดูแลป่า เพ่ือให้ป่าไม้คงอยู่สําหรับเป็นปอดให้กับคนกรุงหรือคนเมือง 

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ กล่าวเพิ่มเติม ว่าต่อไปวันป่าชุมชนแห่งชาติ ในวันท่ี 24 พฤษภาคม ของทุกปี จะเป็นวันแห่งการรวมพลังของประชาชนชาว
ไทยจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายป่าชุมชนและพี่น้องป่าชุมชนท่ัวประเทศ ได้ร่วมกันดูแลรักษาป่า ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่าย่ิง
และเพ่ือส่งต่อมอบให้ลูกหลาน สร้างขวัญและกําลังใจให้กับชุมชนท่ีดูแลรักษาป่า เกิดความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ชุมชนต่อไป กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณภาคเอกชน ท่ีมีส่วนสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ท่ีช่วยสนับสนุน
ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์ องค์ความรู้ อุปกรณ์ รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมต่อป่าชุมชน เพ่ือให้เป็นแหล่งกักเก็บ
คาร์บอนท่ีสําคัญและย่ังยืน อันเป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาโลกร้อนไปพร้อมกับการเพิ่มความสามารถในการพ่ึงพาตัวเองของชุมชนตามแนวทาง



พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และขอเชิญชวนให้พ่ีน้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ร่วมกันดูแลรักษาและตระหนัก
ถึงความสําคัญของป่าชุมชน เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทําให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ย่ังยืน 
สืบทอดเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การจัดนิทรรศการและเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ เพ่ือน้อม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และการจัดนิทรรศการป่าชุมชนต้นแบบ แสดงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีเกิดจากป่าชุมชน เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนสินค้าชุมชน คนดูแลป่า โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนท่ัวประเทศ เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ และ
ประชาชนผู้สนใจ สําหรับในส่วนภูมิภาค ก็จะมีการจัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสาป่าชุมชน ในป่าชุมชนด้านต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ การทําแนว
ป้องกันไฟ การทําฝาย ทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การลาดตระเวน การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน เป็นต้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 พ.ค. “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” ทส. ยันจุดยืน!! รวมพลังพี่น้องป่าชุมชนร่วมดูแลรักษาป่า 

24 พฤษภาคม 2022 

 
ทส. รวมพลังเครือข่ายภาคประชาชนให้ร่วมฟ้ืนฟู ดูแลรักษาป่า สร้างความม่ันคงทางฐานทรัพยากร สู่ความม่ังคั่งของชุมชนในระดับฐานราก ให้ 
กินดีอยู่ดี มีรายได้ม่ันคง มีเศรษฐกิจชุมชนท่ีดี เพ่ือความสุขของพ่ีน้องคนไทยทุกคน 

 
ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต เปิดเผยว่า ปีนี้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ในระหว่างวันท่ี 23 – 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และ
ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพ่ือน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลท่ี 10 ท่ีทรงมีพระราชปณิธานด้านการ สืบสาน รักษา 
ต่อยอด แนวทางพระราชดําริฯ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ดิน น้ํา เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และเพ่ือให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่
ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างย่ังยืน 

การจัดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจําปี 2565 ในคร้ังนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างย่ิงต่อเครือข่ายป่าชุมชนท่ัวประเทศ ท่ีได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนา 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาป่าชุมชนแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภูมิ
สังคม หรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย 

ตลอดจนการจัดนิทรรศการป่าชุมชนต้นแบบผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน หรือท่ีเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับป่าชุมชน เพ่ือการมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ 
(BCG Model) มากกว่า 30 บูธ นําเสนอให้กับประชาชนท่ัวไปท่ีมาเที่ยวชมงานได้มีโอกาสได้ทําความรู้จักกับชุมชนผู้ดูแลรักษาป่าจากทุกภูมิภาคท่ัว
ประเทศ และผู้ท่ีเข้าร่วมงานสามารถมาร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายป่าชุมชน ชุมชนคนดูแลป่า โดยการ



อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน เพ่ือเป็นรายได้ให้กับชุมชน และเป็นขวัญและกําลังใจให้กับชุมชนคนดูแลป่า เพ่ือให้ป่าไม้คงอยู่สําหรับเป็นปอด
ให้กับคนกรุงหรือคนเมือง 

ดร.ยุทธพล กล่าวเพิ่มเติม ว่าต่อไปวันป่าชุมชนแห่งชาติ ในวันท่ี 24 พฤษภาคม ของทุกปี จะเป็นวันแห่งการรวมพลังของประชาชนชาวไทยจากทุก
ภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายป่าชุมชนและพ่ีน้องป่าชุมชนท่ัวประเทศ ได้ร่วมกันดูแลรักษาป่า ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่าย่ิงและเพื่อส่งต่อ
มอบให้ลูกหลาน สร้างขวัญและกําลังใจให้กับชุมชนท่ีดูแลรักษาป่า เกิดความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ชุมชนต่อไป 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณภาคเอกชน ท่ีมีส่วนสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ท่ีช่วยสนับสนุน
ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์ องค์ความรู้ อุปกรณ์ รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมต่อป่าชุมชน เพ่ือให้เป็นแหล่งกักเก็บ
คาร์บอนท่ีสําคัญและย่ังยืน อันเป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาโลกร้อนไปพร้อมกับการเพิ่มความสามารถในการพ่ึงพาตัวเองของชุมชนตามแนวทาง
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และขอเชิญชวนให้พ่ีน้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ร่วมกันดูแลรักษาและตระหนัก
ถึงความสําคัญของป่าชุมชน เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทําให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ย่ังยืน 
สืบทอดเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป 

 
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ เพ่ือน้อมรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และการจัดนิทรรศการป่าชุมชนต้นแบบ แสดงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีเกิดจากป่าชุมชน เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนสินค้าชุมชน คนดูแลป่า โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนท่ัวประเทศ เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ และ
ประชาชนผู้สนใจ 

สําหรับในส่วนภูมิภาค ก็จะมีการจัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสาป่าชุมชน ในป่าชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การปลูกต้นไม้ การทําแนวป้องกันไฟ การทําฝาย 
ทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การลาดตระเวน การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชนการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ไทย เพ่ิมป่าชุมชนได้กว่า 11,000 แห่ง รวมพ้ืนท่ีป่าเกือบ 7 ล้านไร่ พร้อมต้ังเป้าเพ่ิมป่าชุมชนให้ได้ 15,000 แห่ง เพ่ือเป็นตลาดการค้า
คาร์บอนเครดิต 

24 พ.ค. 2565 

 
ประเทศไทย เพ่ิมป่าชุมชนได้กว่า 11,000 แห่ง รวมพ้ืนท่ีป่าเกือบ 7 ล้านไร่ พร้อมต้ังเป้าเพ่ิมป่าชุมชนให้ได้ 15,000 แห่ง เพ่ือเป็นตลาดการค้า
คาร์บอนเครดิตและแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจําปี 2565 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยจัดต้ังป่าชุมชนไปแล้วกว่า 
11,327 แห่ง มีชุมชนท่ีมีส่วนร่วมดูแลอนุรักษ์และได้ใช้ประโยชน์กว่า 13,028 หมู่บ้าน รวมพ้ืนท่ีกว่า 6.29 ล้านไร่ โดยตั้งเป้าขยายการจัดต้ังป่า
ชุมชนท่ัวประเทศเพ่ิมข้ึนให้ได้ 15,000 แห่ง รวมพ้ืนท่ีถึง 10 ล้านไร่ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมรองรับ
โมเดลเศรษฐกิจสีเขียวและตลาดการค้าคาร์บอนเครดิตท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตด้วยท่ีมีไทยเป็นศูนย์กลางการเงินการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
อาเซียน เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจําปี 2565 ตรงกับวันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยาก
เชิญชวนประชาชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ
ของป่าชุมชน นอกจากช่วยรักษาและปกป้องผืนป่าแล้ว ยังใช้เป็นแหล่งอาหารให้กับประเทศได้และประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน แต่อยู่ภายใต้
เงื่อนไขห้ามบุกรุกป่า ห้ามล่าสัตว์ป่า และลักลอบตัดไม้ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวยํ้าว่า ป่าชุมชนเป็นแหล่งเศรษฐกิจฐานรากที่สําคัญของประเทศ ตามแนวคิด
เศรษฐกิจใหม่ BCG Model เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก ทําให้ไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตาม
เป้าหมายที่ได้ประกาศไว้อย่างสมบูรณ์ สิ่งสําคัญเครือข่ายป่าชุมชนจะเป็นส่วนสําคัญสะท้อนให้เห็นการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าอย่างเกื้อกูล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“จตุพร” ลงพื้นท่ีประจวบฯแก้ไขปัญหาพื้นท่ีทับซ้อนป่ากุยบุรีและเขตนิคมสร้างตนเอง 

วันพุธ ท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 07.03 น. 

 
เม่ือวันท่ี 24 พ.ค.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมเพ่ือตรวจติดตามการ
แก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนพ้ืนท่ีทํากินทับซ้อนระหว่างป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี และเขตนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายชีวะภาพ 
ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ส.ส.ประจวบฯ เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการ  
จ.ประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ท่ีทําการสภาองค์กรชุมชนตําบลอ่าวน้อย หมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งยาว  
ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกันนี้ ยังได้รับฟังและพูดคุยกับประชาชนในพ้ืนท่ีตลอดจนปลูกต้นมะริดไว้เป็นท่ีระลึกอีกด้วย 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ได้สั่งการให้กรมป่าไม้เร่งดําเนินการในเร่ืองการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีบางส่วน เฉพาะพื้นท่ีนิคมสร้างตนเองทับ
ซ้อนป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศเป็นกฎหมาย ท้ังนี้ ให้ยึดหลัก 3 เร่ือง คือ หลักวิทยาศาสตร์ ในการ
ดูร่องรอยพ้ืนท่ีตามแนวเขตที่ดิน หลักนิติศาสตร์ ให้ตรงตามหลักข้อกฎหมาย และหลักรัฐศาสตร์ ในการติดตามบริหารพ้ืนท่ีแนวเขต และเร่ง
ปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตท่ีดินของรัฐ ตามคําสั่ง
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 เพ่ือดําเนินการประกาศป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีใหม่ 

ท้ังนี้ ปัญหากรณีเร่ืองร้องเรียนพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีทับซ้อนกับนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทําให้ราษฎรท่ีอยู่ภายในนิคมไม่
สามารถออกโฉนดท่ีดิน และดําเนินการตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 โดยมีเนื้อท่ีทับซ้อน ประมาณ 56,605-1-33 ไร่ ซ่ึง
ถือเป็นปัญหาท่ีมีมาอย่างยาวนาน และมีการดําเนินการแก้ไขปัญหามามากกว่า 50 ปี โดยท่ีผ่านมากรมป่าไม้ได้ดําเนินการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับท่ี 
325 (พ.ศ. 2511) กําหนดป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี เพ่ือแก้ไขแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงด้วยวิธีการถ่ายทอดแนวเขตท่ีให้กันพ้ืนท่ีเขตนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในส่วนท่ีทับซ้อนกันออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี และได้เห็นชอบแผนท่ีท่ีได้แก้ไข แต่ให้เพ่ิมเติมในส่วนท่ีมีสภาพ
ป่าแปลงเล็กๆในเขตพ้ืนท่ีนิคมสร้างตนเองท่ีมีลักษณะเป็นป่าชุมชน และให้นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และราษฎรในพ้ืนท่ีร่วมกันรับผิดชอบดูแลไม่ให้มีการบุกรุกทําลายและกันพ้ืนท่ีสภาพป่ากลับคืนกรมป่าไม้ เพ่ือดูแลรักษาและพัฒนาพ้ืนท่ีให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป. 

 



 
"จตุพร" เร่งแก้ปัญหาพ้ืนท่ีทํากินทับซ้อนระหว่างป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี และเขตนิคมสร้างตนเอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้กรมป่า
ไม้เร่งเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีบางส่วนท่ีทับซ้อนเกือบ 60,000 ไร่ 

24 พ.ค. 2565 

 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งแก้ปัญหาพ้ืนท่ีทํากินทับซ้อนระหว่างป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี และเขตนิคมสร้างตนเอง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้กรมป่าไม้เร่งเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีบางส่วนเฉพาะพื้นท่ีนิคมสร้างตนเองทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติเกือบ 
60,000 ไร่ 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการลงพ้ืนท่ีติดตามการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนพ้ืนท่ีทํากินทับ
ซ้อนระหว่างป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี และเขตนิคมสร้างตนเอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณท่ีทําการสภาองค์กรชุมชนตําบลอ่าวน้อย ต.อ่าว
น้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้พูดคุยกับประชาชนในพ้ืนท่ี พร้อมกําชับให้กรมป่าไม้เร่งดําเนินการเรื่องการเพิกถอนป่า
สงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีบางส่วน เฉพาะพ้ืนท่ีนิคมสร้างตนเองทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศเป็น
กฎหมาย โดยให้ยึดหลัก 3 เร่ือง คือ หลักวิทยาศาสตร์ ในการดูร่องรอยพื้นท่ีตามแนวเขตที่ดิน , หลักนิติศาสตร์ ให้ตรงตามหลักข้อกฎหมาย และ
หลักรัฐศาสตร์ ในการติดตามบริหารพ้ืนท่ีแนวเขตและเร่งปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (One Map) พร้อม
แก้ปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐตามคําสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 เพ่ือดําเนินการประกาศป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ากุยบุรีใหม่ สําหรับปัญหากรณีเร่ืองร้องเรียนพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีทับซ้อนกับนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้
ประชาชนท่ีอยู่ภายในนิคมไม่สามารถออกโฉนดท่ีดินและดําเนินการตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 โดยพบมีเนื้อท่ีทับซ้อน
ประมาณ 56,605 ไร่ ถือเป็นปัญหาท่ีมีมายาวนานและแก้ปัญหามามากกว่า 50 ปี 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวยํ้าว่า ท่ีผ่านมากรมป่าไม้ได้แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับท่ี 325 (พ.ศ. 2511) กําหนดป่าสงวน
แห่งชาติป่ากุยบุรี เพ่ือแก้แผนที่ท้ายกฎกระทรวงด้วยวิธีการถ่ายทอดแนวเขตท่ีให้กันพ้ืนท่ีเขตนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในส่วนท่ีทับ
ซ้อนกันออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี แล้วได้เห็นชอบแผนท่ีท่ีได้แก้ไขแต่ให้เพ่ิมเติมส่วนท่ีมีสภาพป่าแปลงเล็กๆในเขตพื้นท่ีนิคมสร้าง
ตนเองท่ีมีลักษณะเป็นป่าชุมชน และให้นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมกัน
รับผิดชอบดูแลไม่ให้มีการบุกรุกทําลาย รวมท้ัง กันพ้ืนท่ีสภาพป่ากลับคืนกรมป่าไม้ เพ่ือดูแล รักษา และพัฒนาพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ต่อไป 

 

 

 

 



 

ปลัด ทส.ย้ําโครงการจัดหานํ้าบาดาลขนาดใหญ่ฯ ประชาชนใช้ประโยชน์ได้จริง 

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 - 15:12 น. 

   
ปลัด ทส.ยํ้าโครงการจัดหานํ้าบาดาลขนาดใหญ่ฯ ประชาชนใช้ประโยชน์ได้จริง 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะท่ีปรึกษาคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานโครงการ
จัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นประธานมอบนโยบายการดําเนินงานให้กับคณะกรรมการฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานโครงการจัดหานํ้าบาดาลขนาดใหญ่แกป้ัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คร้ังท่ี 1/2565 มี นาง
อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงฯ นายศักด์ิดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล พร้อมด้วย ผู้แทนจากกรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดท่ัวประเทศ และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุม 

นายจตุพร กล่าวว่า ขอชื่นชมกรมทรัพยากรน้ําบาดาล โครงการจัดหานํ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็น
โครงการท่ีมีความสําคัญย่ิง ซ่ึงถือเป็นนโยบายท่ีนานยวราวุธ ศิลปอาชขา รมว.ทส.ให้ความสําคัญในการร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อย่างไรก็ตาม ตนมีความเป็นห่วง
ต่อการดูแลภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ท้ังโครงการเดิมและโครงการใหม่ท่ีจะดําเนินการเพิ่มข้ึนอีกในปีนี้ ดังนั้นยํ้าว่า หัวใจหลัก 
คือ จังหวัดและภูมิภาค จึงขอให้บูรณาการความร่วมมือในทุกระดับ ท้ังนี้ ได้มอบให้กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเร่งรัดการดําเนินงาน พร้อมแนะให้
จัดทําคู่มือ รวมท้ังใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ตลอดจนจัดต้ังหน่วยงานภายในเพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ 

“ขอให้พึงระลึกว่า สิ่งท่ีดําเนินการ ต้องเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และมีความย่ังยืน ชั่วลูกชั่วหลาน สมกับท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” นายจตุพร กล่าว 

 

 

 

 

 

 



 
24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ 

24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ ต้ังข้ึน เพ่ือให้ทุกคนเห็นความสําคัญของป่า เพ่ือรักษาทรัพยากรป่าให้อุดมสมบูรณ์สืบต่อไป 

 
เผยแพร่เม่ือ : 24 พ.ค., 2022, 09:59 1 นาทีในการอ่าน 

24 พฤษภาคม "วันป่าชุมชนแห่งชาติ" 

เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2565 คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบให้วันท่ี 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ 

สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ข้ึน ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ให้ "คน" กับ "ธรรมชาติ" อยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัย และเอ้ือประโยชน์
ต่อกันได้อย่างย่ังยืน 

เพ่ือให้ทุกคน รู้ถึงความสําคัญของป่าชุมชน ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเพ่ือสร้างขวัญกําลังใจให้กับชุมชนท่ีดูแลรักษาป่า เกิดความภาคภูมิใจและ
เป็นเกียรติแก่ชุมชนต่อไป 

ปัจจุบันมีป่าชุมชนกระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ จํานวนมากกว่า 11,327 แห่ง รวมเนื้อท่ีประมาณ 6.29 ล้านไร่ มีชุมชนร่วมบริหารจัดการ
ป่ามากกว่า 13,028 หมู่บ้าน โดยชุมชน ได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บํารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืนในรูปแบบของป่าชุมชน สอดคล้องกับวิถีชีวิต และธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 

จึงขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ตระหนักถึงความสําคัญของป่าชุมชน โดยร่วมกันจัด
กิจกรรมการต่าง ๆ อาทิเช่น การปลูกต้นไม้ การบํารุงรักษาป่าชุมชน การทําฝายชะลอน้ํา การลาดตระเวน หรือการทําแนวกันไฟ ในวันดังกล่าว 
เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทําให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ย่ังยืน สืบทอดเป็นมรดกตกทอด
ไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป 

 

 

 

 

 



 
วันป่าชุมชนแห่งชาติ ต้ังเป้าหมายเพ่ิมป่าชุมชน 15,000 แห่ง ภายใน 5 ปี 

24 พ.ค. 2565 

 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กล่าวว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกําหนดให้วันท่ี 24 
พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2565 เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คนกับ
ธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน ภายใต้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติข้ึนเป็นปีแรกเพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ โดยดึงการมีส่วนของชุมชนมีการนําผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชนมาจัดแสดงและ
จําหน่าย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้ังเป้าหมายภายใน 5 ปี จะเพิ่มป่าชุมชนให้ได้ 15,000 แห่ง คิดเป็นพ้ืนท่ีกว่า 10 ล้านไร่ โดยมีชุมชน
เข้าร่วมกว่า 15,000 แห่ง ซ่ึงปัจจุบันไทยมีป่าชุมชนกว่า 6 ล้านไร่ ตลอดจนการใช้พ้ืนท่ีป่าชุมชนในการดูดซับคาร์บอนไดออไซด์ของประเทศให้ได้
กว่า 40 ล้านตัน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี สร้างงานและอาชีพท่ีม่ันคง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ป่าไม้กระบี่จัดการคนบุกรุกป่า ยึดคืนพื้นท่ีกว่า 30 ไร่ 

เผยแพร่: 24 พ.ค. 2565 13:50 

 
กระบี่ - ป่าไม้กระบี่ งัด ม.25 สนธิกําลัง ทหาร ตํารวจจัดการคนรุกป่า พ้ืนท่ี ต.กระบี่น้อย ยึดคืนพ้ืนท่ีรวมเนื้อท่ีกว่า 30 ไร่ 

นายวิทยา ณวิพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 เปิดเผยว่า วานนี้ (23 พ.ค.) ได้นํากําลังเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
เมืองกระบี่ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าท่ีกองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 15 เจ้าหน้าท่ีกองร้อยตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 426 (กระบี่) เจ้าหน้าท่ีตํารวจกองกํากับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจภูธรเมืองกระบี่ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 บ้านหน้าชิง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ กว่า 50 นาย 

สนธิกําลังดําเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ร้ือถอนสิ่งปลูกสร้าง และพืชผลอาสินอ่ืนๆ บริเวณป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าเขาพนมเบญจา เนื้อท่ี 33- 3 - 40 ไร่ ท้องท่ีบ้านหน้าชิง หมู่ท่ี 1 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ หลังจากท่ีทางเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
พบว่ามีนายทุนเข้าไปบุกรุกแผ้วถาง ปลูกปาล์มน้ํามัน และยางพารา เจ้าหน้าท่ีได้ทําการตรวจยึดดําเนินคดี 

สําหรับพ้ืนท่ีดังกล่าวคดีได้ถึงท่ีสุดแลว้ ทางเจ้าหน้าท่ีจึงได้ทําการร้ือถอนผลอาสินออก เพ่ือนํากลับมาเป็นของรัฐ และทําการฟ้ืนฟูปลูกป่าต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แพร่ จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจําปีของชาติ” 

24 พ.ค. 65 

 
จ.แพร่ รวมกับหน่วยงาน จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจําปีของชาติ” 

วันต้นไท้ของชาติและวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจําปี 2565 ” เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวสร้างความร่มเย็น สู่เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมาย 
SDGs 

เม่ือเวลา 08.00 น. วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ณ วนอุทยานดอยม่อนแก้ว ม่อนเด็ง ตําบลห้วยม้า อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วง
บางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี 

การจัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจําปีของชาติ” และวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจําปี 2565 โดยมี สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ โดย นาย
จีระ ทรงพุฒิ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ นายเสน่ห์ แสนมูล ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ นายสงคราม ขาวสะอาด 
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นายทัศนัย จิตผ่อง ผู้อํานวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานในสังกัดร่วมกับ 

นายปรีชา โต ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 แพร่ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ และ นายนิพล ปาอิน ผอ.ออป.แพร่ นายสมศักด์ิ สุขประเสริฐ 
นายอําเภอเมืองแพร่ พ.อ. สุชาติ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร.และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าท่ีทหาร ตํารวจ นักเรียน ร.ร.ห้วยม้า 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี อบต.ห้วยม้า มี นายเอนก ม้าชัย เลขานุการนายก อบต.ห้วยม้า, พ.อ.อ.กฤษกร โชคอํานวยพร ปลัด อบต.ห้วยม้า พร้อม
ด้วยพนักงาน เจ้าหน้าท่ี อบต.ห้วยม้า เข้าร่วม และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน 

 
สําหรับกิจกรรม มีการแจกจ่ายของท่ีระลึกถุงผ้าลดโลกร้อนและแจกจ่ายกล้าไม้ กิจกรรมกรมป่าไม้มอบกล้าไม้มีค่าแก่ประชาชน ท้ังนี้เพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความสําคัญของทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะจังหวัดแพร่ เป็นเมืองแห่งป่าไม้ มีพ้ืนท่ีป่าถึงร้อยละ 64.77 ของพ้ืนท่ีจังหวัด การเพ่ิมพ้ืนท่ี
ปลูกต้นไม้นอกจากจะสร้างความร่มเย็นให้แก่พ้ืนท่ีแล้ว ยังเป็นการดําเนินงานสู่เป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกตามเป้าหมาย SDGs 
อีกด้วย 



 

 

ครม. เห็นชอบให้ กฟผ. ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน 2 เครื่องท่ีจะถูกปลด 

24 พ.ค. 2565 16:34 น. 

ครม. เห็นชอบให้ กฟผ. ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเคร่ืองท่ี 8-9 เตรียมถูกปลดจากระบบในปี 65 และ 68 ยัน ไม่กระทบเป้าหมาย
ปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2070 

วันท่ี 24 พ.ค. 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบ
ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินการก่อสร้างและติดต้ังโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เคร่ืองท่ี 8-9 ซ่ึงจะถูกปลดออกจากระบบ
ไฟฟ้าในปี 2565 และปี 2568 โดยมีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 600 เมกะวัตต์ พร้อมระบบส่งไฟฟ้า วงเงินโครงการรวม 47,470 ล้านบาท 
เพ่ือให้เกิดความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

ท้ังนี้ วงเงินโครงการให้ใช้งบประมาณจากแหล่งรายได้ของ กฟผ. เป็นอันดับแรก หากจําเป็นต้องใช้เงินกู้ กระทรวงการคลังจะจัดหาแหล่งเงินกู้ให้
ตามความเหมาะสม โดยกระทรวงการคลังจะไม่ค้ําประกัน 

สําหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เคร่ืองท่ี 8-9 ต้ังอยู่ภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ใช้พ้ืนท่ีก่อสร้างประมาณ 145 ไร่ ซ่ึง
อยู่ในขอบเขตพ้ืนท่ีของ กฟผ. ท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้จนถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2593 มีระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 48 เดือน 
โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีกําหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2569 และมีประสิทธิภาพเฉลี่ยตลอดอายุการเดินเคร่ือง 25 ปี 

นางสาวรัชดา กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อเป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2070 ของรัฐบาล 
เนื่องจากมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ เช่น เคร่ืองผลิตไอน้ําแรงดันเหนือวิกฤติ (Ultra – Supercritical) สามารถผลิตไอน้ําได้ดีข้ึนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเผาไหม้มากข้ึน ทําให้ปริมาณการใช้ถ่านหินลดลงและมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าดีข้ึน นอกจากนี้ ยังได้มีการติดต้ังระบบควบคุม
การปล่อยมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าให้อยู่ในค่ามาตรฐาน ได้แก่ ระบบดักจับฝุ่นและข้ีเถ้าลอย (TSP) ระบบกําจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
และระบบควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) 

ขณะเดียวกัน โครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุนและให้ผลตอบแทนการลงทุนในอัตราท่ีเหมาะสมในราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยท่ีไม่สูงกว่าผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ท่ีใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง โดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน ดังนี้ อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (IRR) ร้อยละ 
5.876 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ ( NPV) 119 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) ร้อยละ 6.99 มูลค่าปัจจุบัน 
5,928 ล้านบาท มีระยะเวลาคืนทุน 16 ปี. 

 

 

 

 


