
สรุปข่าวประจำในวันที่ 17 มี.ค. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- บิ๊กป้อมงัดยาแรงสู้ฝุ่นพิษปิดป่า17จว.-เล็งโละรถเก่า (มติชน 17 มีนาคม 2566 หน้า 1,15) 
- กฎ กติกา ธุรกิจ: สั่งปิดรีสอร์ทหรู เขาแสมสาร สัตหีบ (แนวหน้า 17 มีนาคม 2566 หน้า 1,5) 

ข่าวเว็บไซต์ 
กรมป่าไม้ เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ ปลูกป่าทดแทนและสร้างป่าชุมชน 
(ไทยรัฐ 16 มีนาคม 2566) https://www.thairath.co.th/news/local/2655470 
กรมป่าไม้ เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทานปลูกป่าทดแทน-สร้างป่าชุมชน  
(เดลินิวส์ 16 มีนาคม 2566) https://www.dailynews.co.th/news/2103590/ 
กรมป่าไม้ เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ ปลูกป่าทดแทนและสร้างป่าชุมชน 
(มติชน 16 มีนาคม 2566) https://www.matichon.co.th/publicize/news_3875678 
"ป่าไม้ 12 กระบี่"เดินหน้าโค่นต้นปาล์มหมดสัมปทาน 5 พันไร่หวังฟ้ืนฟูสภาพป่า (สยามรัฐ 16 มีนาคม 2566) 
https://siamrath.co.th/n/431000 
กรมป่าไม้ เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ ปลูกป่าทดแทนและสร้างป่าชุมชน 
(THE WORLD NEWS 16 มีนาคม 2566) 
https://theworldnews.net/th-news/krmpaaaim-epidaephnptibatikaarokhnlmtnpaalmhmdsayyaasampthaan-5 -
phanair-pluukpaathdaethnaelasraangpaachumchn 
ปิดตำนาน! ขายปาล์มหลวงแปลงปลายพระยา กรมป่าไม้สนธิกำลังโค่นในพื้นที่หมดสัมปทาน 5 พันไร่ 
(สำนักข่าวอิศรา 16 มีนาคม 2566)  
https://www.isranews.org/article/isranews/117025-isranewsss-10.html 
บิ๊กป้อม เร่งประกาศใช้อนุบัญญัติป่าชุมชน หลังที่ประชุม คนช. ไฟเขียวอีก 4 ฉบับ (ไทยรัฐ 16 มีนาคม 2566) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2655863 
บิ๊กป้อม เร่งประกาศใช้อนุบัญญัติป่าชุมชน หลังที่ประชุม คนช. ไฟเขียวอีก 4 ฉบับ (มติชน 16 มีนาคม 2566) 
https://www.matichon.co.th/publicize/news_3876502 
คนช. ไฟเขียวกฎหมายป่าชุมชน 4 ฉบับ สร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต (ข่าวสด 16 มีนาคม 2566) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7562384 
บิ๊กป้อมเร่งประกาศใช้อนุบัญญัติป่าชุมชน หลังที่ประชุม คนช.ไฟเขียวอีก 4 ฉบับ (ผู้จัดการออนไลน์ 16 มีนาคม 2566) 
https://mgronline.com/business/detail/9660000024759 
เร่งประกาศใช้อนุบัญญัติป่าชุมชน หลัง คนช. ไฟเขียวอีก 4 ฉบับ (กรุงเทพธุรกิจ 16 มีนาคม 2566) 
https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1058206 
"บิ๊กป้อม" ไฟเขียวกฎหมายป่าชุมชน 4 ฉบับ ให้ ปชช.ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ ช่วยสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต  
(สยามรัฐ 16 มีนาคม 2566) https://siamrath.co.th/n/431114 
บิ๊กป้อม เร่งประกาศใช้อนุบัญญัติป่าชุมชน หลังที่ประชุม คนช. ไฟเขียวอีก 4 ฉบับ 
(THAILAND PLUS+ 16 มีนาคม 2566) https://www.thailandplus.tv/archives/681875 
เร่งประกาศใช้อนุบัญญัติป่าชุมชน หลังที่ประชุม คนช. ไฟเขียวอีก 4 ฉบับ (MCOT 16 มีนาคม 2566) 
https://www.mcot.net/view/IogvP96m 
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ฝุ่นคลุ้ง 32 จว.วิกฤต บิ๊กป้อม สั่งยกระดับแก้ปัญหา เข้มห้ามเผา-ป้องกันไฟป่า (มติชน 16 มีนาคม 2566) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3875694 
"ยุทธพล" ชูนโยบาย ท่องเที่ยวปลอดภัย ควบคู่อนุรักษ์ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงปิดเทอม 
(บ้านเมือง 16 มีนาคม 2566) https://www.banmuang.co.th/news/relation/320517 
ทส. ย้ำทุกหน่วยงานในสังกัด พร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงปิดเทอม  
(ผู้จัดการออนไลน์ 16 มีนาคม 2566) https://mgronline.com/local/detail/9660000024909 
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16 มี.ค. 2566 12:49 น. 

กรมป่าไม้ เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ ปลูกป่าทดแทนและสร้าง 
ป่าชุมชน 
กรมป่าไม้ ปฏิบัติตามนโยบาย รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” ส่งพยัคฆ์ไพร ผนึกกำลังร่วมทุกฝ่าย เปิดยุทธการรื้อทำลายต้นปาล์มน้ำมันที่หมดอายุ
พื้นทีป่่าปลายคลองพระยา รวม 5 พันไร่ หลังดำเนินการครบทุกข้ันตอนตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พร้อมเตรียมฟื้นฟู 
กันพ้ืนท่ีบางส่วนประกาศเป็นป่าชุมชน 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (15 มี.ค. 66) นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และนายชาญชัย กิจศักดา
ภาพ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ  (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ ฝ่าย
ปกครอง กว่า 200 นาย เข้าดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัญญาสัมปทานของบริษัทเอกชน มากว่า 10 ปี ในพื้นที่หมู่ 4, 
5, 7 และหมู่ 8 ต.ปลายพระยา รวมพื้นที่ 5 พันไร่ ตามโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมดอายุสัมปทานของกรมป่าไม้  เพื่อปลูกป่าไม้
ทดแทน และสร้างป่าชุมชน 

 
นายสมชาย ผอ.สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ เปิดเผยว่าตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.
ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าและลักลอบทำไม้มีค่าหายาก รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด จึงสั่งการให้กรมป่าไม้ กำหนดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ท่ีหมดอายุการอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา ท้องที่ หมู่ที่ 4, 
5, 7, 8 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 
ดำเนินการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เปิดยุทธการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันท่ีหมดอายุสัมปทานในวันนี้ 

ด้านนายชาญชัย กล่าวอีกว่า ในวันนี้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ได้รับคำสั่งจากนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้นำ
เจ้าหน้าที่พยัคฆ์ไพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยา, สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา, สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
โดยส่วนปฏิบัติการพิเศษ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 
(ภาคใต้) และ กอ.รมน. จังหวัดกระบี่ รวม 170 นาย ร่วมเปิดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่เป้าหมาย รวมจำนวน 5,000 ไร่ พร้อม
กันนี้ ได้มีการจัดตั้งจุดสกัด จำนวน 3 จุด และชุดควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องจักร จำนวน 1 ชุด รวมถึงเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และ
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ปฏิบัติการข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวางแผนเผชิญเหตุไว้ หากมีกรณีการรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ และเข้าเผชิญหน้ากดดัน
คณะเจ้าหน้าที่ท่ีร่วมปฏิบัติการ ส่วนระยะเวลาดำเนินการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมัน จะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย 

 
“การรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนที่ท่ีหมดอายุการอนุญาต จำนวน 5,000 ไร่ครั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการตามระเบียบครบทุกขั้นตอนของมาตรา 
25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ส่วนการดำเนินการต่อไป กรมป่าไม้จะดำเนินการฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ 
เพื่อให้มีสภาพป่ากลับคืนมา รวมถึงจะมีการประกาศให้พื้นที่บางส่วนเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ต่อไป” หัวหน้าหน่วย
พยัคฆ์ไพร กล่าว 
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กรมป่าไม้ เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทานปลูกป่าทดแทน-สร้างป่าชุมชน 
กรมป่าไม้ ปฏิบัติตามนโยบาย รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” ส่งพยัคฆ์ไพร ผนึกกำลังร่วมทุกฝ่าย เปิดยุทธการรื้อทำลายต้นปาล์มน้ำมันที่หมดอายุ
พื้นที่ป่าปลายคลองพระยา รวม 5 พันไร่ หลังดำเนินการครบทุกข้ันตอนตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พร้อมเตรียมฟื้นฟู 
กันพ้ืนท่ีบางส่วนประกาศเป็นป่าชุมชน 

16 มีนาคม 2566 เวลา 10:04 น. 

   
นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และนายชาญชัย กิจศักดาภาพ ผู้อำนวยการส่ วนปฏิบัติการพิเศษ 
หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กว่า 200 นาย เข้าดูแลความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัญญาสัมปทานของบริษัทเอกชน มากว่า 10 ปี ในพื้นที่หมู่ 4, 5, 7 และหมู่ 8 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา 
จ.กระบี่ รวมพื้นที่ 5 พันไร่ ตามโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนท่ีหมดอายุสัมปทานของกรมป่าไม้ เพื่อปลูกป่าไม้ทดแทน และสร้างป่าชุมชน 

นายสมชาย ผอ.สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ เปิดเผยว่า ตามที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.
ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าและลักลอบทำไม้มีค่าหายาก รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด จึงสั่งการให้กรมป่าไม้ กำหนดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ท่ีหมดอายุการอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา ท้องที่ หมู่ 4, 5, 
7, 8 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 
ดำเนินการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เปิดยุทธการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันท่ีหมดอายุสัมปทานในวันนี้ 

ด้าน นายชาญชัย กล่าวอีกว่า ในวันนี้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ได้รับคำสั่งจากนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้ นำ
เจ้าหน้าที่พยัคฆ์ไพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ , สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยา, สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา, สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
โดยส่วนปฏิบัติการพิเศษ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 
(ภาคใต้) และ กอ.รมน. จังหวัดกระบี่ รวม 170 นาย ร่วมเปิดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนท่ีเป้าหมาย รวมจำนวน 5,000 ไร่ พร้อม
กันนี้ ได้มีการจัดตั้งจุดสกัด จำนวน 3 จุด และชุดควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องจักร จำนวน 1 ชุด รวมถึงเฝ้าระวั ง ติดตามสถานการณ์และ
ปฏิบัติการข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวางแผนเผชิญเหตุไว้ หากมีกรณีการรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ และเข้าเผชิญหน้ากดดัน
คณะเจ้าหน้าที่ท่ีร่วมปฏิบัติการ ส่วนระยะเวลาดำเนินการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมัน จะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย 

“การรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนที่ท่ีหมดอายุการอนุญาต จำนวน 5,000 ไร่ครั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการตามระเบียบครบทุกข้ันตอนของมาตรา 
25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ส่วนการดำเนินการต่อไป กรมป่าไม้จะดำเนินการฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ 
เพื่อให้มีสภาพป่ากลับคืนมา รวมถึงจะมีการประกาศให้พื้นที่บางส่วนเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ต่อไป” หัวหน้า หน่วย
พยัคฆ์ไพร กล่าว 
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กรมป่าไม้ เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ ปลูกป่าทดแทนและสร้าง 
ป่าชุมชน 
วันท่ี 16 มีนาคม 2566 - 10:37 น.  

   

กรมป่าไม้ ปฏิบัติตามนโยบาย รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” ส่งพยัคฆ์ไพร ผนึกกำลังร่วมทุกฝ่าย เปิดยุทธการร้ือทำลายต้นปาล์มน้ำมันที่
หมดอายุพ้ืนที่ป่าปลายคลองพระยา รวม 5 พันไร่ หลังดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
พร้อมเตรียมฟื้นฟู กันพ้ืนที่บางส่วนประกาศเป็นป่าชุมชน  

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (15 มี.ค. 66) นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และนายชาญชัย กิจศักดา
ภาพ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ  (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ ฝ่าย
ปกครอง กว่า 200 นาย เข้าดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัญญาสัมปทานของบริษัทเอกชน มากว่า 10 ปี ในพื้นที่หมู่ 4, 
5, 7 และหมู่ 8 ต.ปลายพระยา รวมพื้นที่ 5 พันไร่ ตามโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมดอายุสัมปทานของกรมป่าไม้  เพื่อปลูกป่าไม้
ทดแทน และสร้างป่าชุมชน 

นายสมชาย ผอ.สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ เปิดเผยว่าตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.
ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าและลักลอบทำไม้มีค่าหายาก รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด จึงสั่งการให้กรมป่าไม้ กำหนดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ท่ีหมดอายุการอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าปลายคลองพระยา ท้องที่ หมู่ที่ 
4,5,7,8 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 
ดำเนินการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เปิดยุทธการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันท่ีหมดอายุสัมปทานในวันนี้ 

 
ด้านนายชาญชัย กล่าวอีกว่า ในวันนี้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ  (พยัคฆ์ไพร) ได้รับคำสั่งจากนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้   ให้นำ
เจ้าหน้าที่พยัคฆ์ไพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยา, สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา, สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
โดยส่วนปฏิบัติการพิเศษ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 
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(ภาคใต้) และ กอ.รมน. จังหวัดกระบี่ รวม 170 นาย ร่วมเปิดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่เป้าหมาย รวมจำนวน 5,000 ไร่ พร้อม
กันนี้ ได้มีการจัดตั้งจุดสกัด จำนวน 3 จุด และชุดควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องจักร จำนวน 1 ชุด รวมถึงเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และ
ปฏิบัติการข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวางแผนเผชิญเหตุไว้ หากมีกรณีการรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ และเข้าเผชิญหน้ากดดัน
คณะเจ้าหน้าที่ท่ีร่วมปฏิบัติการ ส่วนระยะเวลาดำเนินการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมัน จะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย 

“การรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนที่ท่ีหมดอายุการอนุญาต จำนวน 5,000 ไร่ครั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการตามระเบียบครบทุกขั้นตอนของมาตรา 
25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ส่วนการดำเนินการต่อไป กรมป่าไม้จะดำเนินการฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ 
เพื่อให้มีสภาพป่ากลับคืนมา รวมถึงจะมีการประกาศให้พื้นที่บางส่วนเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ต่อไป” หัวหน้าหน่วย
พยัคฆ์ไพร กล่าว 
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"ป่าไม้ 12 กระบี่"เดินหน้าโค่นต้นปาล์มหมดสัมปทาน 5 พันไร่หวังฟื้นฟูสภาพป่า 
16 มีนาคม 2566 10:44 น. สยามรัฐออนไลน์ ข่าวทั่วไทย  

   
ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่   ได้กล่าวถึง แผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มที่
หมดอายุสัมปทานได้ ดำเนินการมาวันนี้เป็นวันที่ 2 ซึ่งต่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ สนธิกำลังกับ ตำรวจฝ่ายปกครอง กว่า 200 นาย เข้าดูแลความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่ สวนปาล์มน้ำมันท่ีหมดสัญญาสัมปทาน ของบริษัทเอกชน มากว่า  10 ปี ในพื้นที่ หมู่ 4.5,7, และหมู่ ท่ี 8 ต.ปลายพระยา  รวม 
พื้นที่  5 พันไร่ ตามโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมดอายุสัมปทาน ของกรมป่าไม้  เพื่อปลูกป่าไม้ทดแทน และสร้างป่าชุมชน ซึ่งตาม
แผนปฏิบัติการ ได้แบ่งกำลังออกเป็น 4 ชุด ชุดที่ 1,2,3, เป็นชุดตรวจสกัด เพื่อป้องกันกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านการล้มต้นปาล์ม บุกเข้ามาก่อความ
วุ่นวายในพื้นที่ และชุดที่ 4 เป็นชุดคุ้มกันรถแบคโฮ ที่ทำการล้มต้นปาล์ม โดยภายหลังที่เจ้าหน้าที่ได้มีการรวมแถวที่บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอ
ปลายพระยา เพื่อทำการปล่อยแถวออกปฎิบัติการ ได้มีกลุ่มชาวบ้าน ประมาณ 10 คน นำโดยนายสมคิด สมทรง ตัวแทนชาวบ้าน มาขอยื่นหนังสือ
คัดค้านการล้มต้นปาล์ม แต่ถูกปฎิเสธ  

นายสมชาย  กล่สวอีกว่า พื้นที่ท่ีจะทำการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันเป็นพื้นท่ีที่หมดสัญญาสัมปทาน ทุกคนก็รู้ว่ายังมีกลุ่มคนที่ได้รับผลประโยชน์จาก
การเก็บเกี่ยวผลปาล์ม จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มคนบางคนคอย คอยกัดขวางคัดค้านอยู่แต่ แต่เป็นอย่างไรก็ตามตนเองไม่ได้สนใจ จะต้องก้าวดำเนินการ
เพื่อท่ีจะ นำพ้ืนท่ีกลับคืนมาเป็นของรัฐและในวันนี้ทางรัฐบาลมีโครงการจะฟื้นฟูสภาพป่า จึงจำเป็นต้องรื้อถอนต้นปาล์มออก และก็จะมีการปลูกป่า
ทดแทน เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณนี้ จำนวน 5 พันไร่ และก็จะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป  

ขณะที่นายสมคิด สมทรง ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ที่ทางป่าไม้ โค่นล้มต้นปาล์มเป็นพื้นที่ท่ีชาวบ้านทำมาหากินอยู่ด้วย ทั้งเลี้ยงสัตว์ 
หาของป่า เช่ือว่าหลังจากที่ป่าไม้โค่นล้มต้นปาล์ม  ก็จะส่งผลกระทบกับชาวบ้านอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ วัวกว่า 1,000 ตัวของ
ชาวบ้านก็จะไม่มีที่หากิน และว่าการล้มต้นปาล์ม ก็เหมือนกับการทำลายป่า อยากขอให้กรมป่าไม้ ชะลอการล้มต้นปาล์มไปก่อน และหาทางออกที่
ดีกว่านี ้

 
 

 

 

https://siamrath.co.th/n/431000
https://siamrath.co.th/kaotuathai
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20230316/3a348911b2e7960759d3412d954dfee5bb664514885ea6e9024e230457734c31.jpg?itok=nM4YoMLp
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230316/2853944f64eeff610d077f75855452589be76f127b5fd7ea792598db04a2d29b.jpg?itok=_70du9oB
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230316/fe5f416ba4e8e86e94586cf295b78f26fd7770a33ad5c0fbd99b7cdd673ab876.jpg?itok=UHa1MNaB
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230316/8ddb2c5857ec3d8242e24d809cbb4f31f670e21a9732f77e3bad097972fd3325.jpg?itok=QYD35x2m
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กรมป่าไม้ เปิดแผนปฏิบัติการโค่นล้มต้นปาล์มหมดสัญญาสัมปทาน 5 พันไร่ ปลูกป่าทดแทนและสร้างป่าชุมชน  

กรมป่าไม้ ปฏิบัติตามนโยบาย รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” ส่งพยัคฆ์ไพร ผนึกกำลังร่วมทุกฝ่าย เปิดยุทธการร้ือทำลายต้นปาล์มน้ำมันที่
หมดอายุพ้ืนที่ป่าปลายคลองพระยา รวม 5 พันไร่ หลังดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
พร้อมเตรียมฟื้นฟู กันพ้ืนที่บางส่วนประกาศเป็นป่าชุมชน  

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (15 มี.ค. 66) นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และนายชาญชัย กิจศักดา
ภาพ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ  (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ ฝ่าย
ปกครอง กว่า 200 นาย เข้าดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัญญาสัมปทานของบริษัทเอกชน มากว่า 10 ปี ในพื้นที่หมู่ 4, 
5, 7 และหมู่ 8 ต.ปลายพระยา รวมพื้นที่ 5 พันไร่ ตามโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมดอายุสัมปทานของกรมป่าไม้ เพื่อปลูกป่าไม้
ทดแทน และสร้างป่าชุมชน 

   
นายสมชาย ผอ.สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ เปิดเผยว่าตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.
ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าและลักลอบทำไม้มีค่าหายาก รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด จึงสั่งการให้กรมป่าไม้ กำหนดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ท่ีหมดอายุการอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา ท้องที่ หมู่ที่ 
4,5,7,8 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 
ดำเนินการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เปิดยุทธการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันท่ีหมดอายุสัมปทานในวันนี้ 

ด้านนายชาญชัย กล่าวอีกว่า ในวันนี้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ได้รับคำสั่งจากนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้  ให้นำ
เจ้าหน้าที่พยัคฆ์ไพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยา, สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา, สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
โดยส่วนปฏิบัติการพิเศษ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 
(ภาคใต้) และ กอ.รมน. จังหวัดกระบี่ รวม 170 นาย ร่วมเปิดยุทธการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่เป้าหมาย รวมจำนวน 5,000 ไร่ พร้อม
กันนี้ ได้มีการจัดตั้งจุดสกัด จำนวน 3 จุด และชุดควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องจักร จำนวน 1 ชุด รวมถึงเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และ
ปฏิบัติการข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวางแผนเผชิญเหตุไว้ หากมีกรณีการรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ และเข้าเผชิญหน้ากดดัน
คณะเจ้าหน้าที่ท่ีร่วมปฏิบัติการ ส่วนระยะเวลาดำเนินการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมัน จะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย 

“การรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันในพ้ืนที่ท่ีหมดอายุการอนุญาต จำนวน 5,000 ไร่ครั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการตามระเบียบครบทุกขั้นตอนของมาตรา 
25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 สว่นการดำเนินการต่อไป กรมป่าไม้จะดำเนินการฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ 
เพื่อให้มีสภาพป่ากลับคืนมา รวมถึงจะมีการประกาศให้พื้นที่บางส่วนเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ต่อไป” หัวหน้าหน่วย
พยัคฆ์ไพร กล่าว 

 

 

https://theworldnews.net/th-news/krmpaaaim-epidaephnptibatikaarokhnlmtnpaalmhmdsayyaasampthaan-5-phanair-pluukpaathdaethnaelasraangpaachumchn
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ปิดตำนาน! ขายปาล์มหลวงแปลงปลายพระยา กรมป่าไม้สนธิกำลังโค่นในพื้นที่หมดสัมปทาน 5 พันไร ่ 
วันพฤหัสบดี ท่ี 16 มีนาคม 2566 เวลา 20:22 น.  

  
กรมป่าไม้ สนธิกำลังกว่า 200 นาย โค่นต้นปาล์มทิ้งกว่า 5,000 ไร่ ในพื้นที่หมดสัญญาสัมปทานของเอกชน ที่ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เตรียม
ปลูกป่าไม้ทดแทน เจ้าของลานเทปาล์มยันรู้ดีว่าคนที่เขาไปตัดปาล์มในพ้ืนที่ได้มี ขรก. อยู่เบ้ืองหลัง ปิดตำนานขายปาล์มหลวงแปลงปลาย
พระยา  

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันท่ี 16 มี.ค. 2566 ที่บริเวณข้างถนนคู่สายเซาเทริน์ กระบี่ -ขนอม ช่วงบริเวณสวนปาล์ม
เจียรวานิช ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ มีการสนธิกำลังของเจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 200 นาย ติดอาวุธ
ครบมือ พร้อมเครื่องจักรกลหนัก เป็นรถแบ็คโฮ จำนวน 2 คัน เพื่อเป็นปฎิบัติการบังคับใช้ มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าไม้ โดยตัดโค่นต้นไม้ที่บุก
รุกทิ้ง เป้าหมาย คือ ตัดทำลายต้นปาล์มในพ้ืนท่ีจำนวน 5,000 ไร่ โดยมีนายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 
กระบี่ ได้เป็นประธานการปฎิบัติการในครั้งนี้ 

เจ้าของลานเทปาล์มรายหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอปลายพระยา กล่าวว่า ผลปาล์มน้ำมันแปลงหมดสัมปทานของบริษัทเจียรวานิช มหาชน เป็นรายได้
หลักของตน เนื่องจากมีหลายหน่วยงานราชการนำผลปาล์มที่เข้าไปตัดมาขายที่ลานเทของตนมาเป็นเวลานาน  ซึ่งผลปาล์มที่นำมาขายถูก
เรียกว่าปาล์มหลวงแปลงปลายพระยา ทั้งนี้ประชาชนชาวปลายพระยาต่างรู้ดีว่า บุคคลที่สามารถเข้าไปตัดปาล์มในที่ดินแปลงหมดสัมปทานได้
ต้องมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐอยู่เบื้องหลัง และมีเหตุการณ์เช่นนี้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลานานหลายปี เป็นรายได้หลักของหน่วยงานบางหน่วย
หรืออาจจะหลาย ๆ หน่วย ในการที่มีนโยบายทำลายทิ้ง ตนรู้สึกเสียดายและเสียรายได้ แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับสังคมโดยรวม หากมีการปลูกต้นไม้
ทดแทนจริงก็จะเป็นเรื่องที่ดียิ่ง เนื่องจากบริเวณอ.ปลายพระยา และ อ่าวลึกเป็นพ้ืนท่ีที่มีการปลูกพืชเชิงเดียวคือปาล์มน้ำมันจำนวนมาก หากมีการ
ปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทนถือว่า เป็นเรื่องที่วิเศษมากจะได้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงขึ้น การตัดโค่นต้นปาล์มในคร้ังนี้ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
ถือว่า เป็นการปิดตำนานปาล์มหลวงแปลงปลายพระยา 

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ในปี 2567 สัมปทานปลูกปาล์มน้ำมันของบริษัทเจียรวานิช มหาชน ในพื้นที่ของอ.ปลายพระยา  และอ่าวลึก จ.กระบี่ จะ
หมดอายุลงอีกจำนวนหลายพันไร่ ซึ่งพื้นที่ที่บริษัทเจียรวานิช มหาชน เช่า มีทั้งพื้นที่ป่าไม้ และ พื้นที่ในสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ซึ่งอยู่ในส่วนความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเมื่อเดือนที่
ผ่านมาได้มีการปฎิบัติการยึดคืนพ้ืนท่ีของเจ้าหน้าท่ีหลายหน่วยสนธิกำลังกัน ย้ายกลุ่มที่อ้างตัวว่าไม่มีที่ดินทำกินเข้าไปครอบครองพื้นที่ 

ปัจจุบัน จ.กระบี่ ได้จัดที่อยู่อาศัยที่โรงเรียนเก่าแห่งหนึ่ง ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงที่เกิดเหตุหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีสัมปทานปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งเช่ือว่าในปี 
2567 ปัญหาการแย่งพื้นที่หมดสัมปทานปลูกปาล์มน้ำมันจะรุนแรงอีกครั้ง 
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16 มี.ค. 2566 18:28 น. 

บิ๊กป้อม เร่งประกาศใช้อนุบัญญัติป่าชุมชน หลังท่ีประชุม คนช. ไฟเขียวอีก 4 ฉบับ 

บิ๊กป้อม เร่งประกาศใช้กฎหมายอนุบัญญัติป่าชุมชนให้เป็นรูปธรรม หลังที่ประชุม คนช. ครั้งที่ 1/66 ไฟเขียวเคาะผ่านกฎหมายป่าชุมชน อีก 4 
ฉบับ เพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ ช่วยสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต 

วันนี้ (16 มี.ค. 66) ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการจากหน่วยงานภาครัฐกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชนภาควิชาการ และองค์กรภาคประชา
สังคมเข้าร่วมประชุม 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เปิดเผยว่าสำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการออกกฎหมายอนุ
บัญญัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วจำนวน 19 ฉบับ โดยเป็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการขอจัดตั้งป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ตลอดจนข้อห้ามที่มิให้กระทำในป่าชุมชน รวมทั้ง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก็บ การรักษา และการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการจดัการป่าชุมชน เพื่อให้การจัดการป่าชุมชนเป็นไปโดยโปรง่ใส ตรวจสอบ
ได้ ป้องกันความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในการจัดการป่าชุมชน  พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด  เพื่อ
พิจารณาแผนจัดการป่าชุมชน ที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้เสนอ จำนวน 11,195 แห่ง 

พร้อมกันนี้ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาออกกฎหมายอนุบัญญัติป่าชุมชน จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งเป็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
และบริการจากป่าชุมชน กรอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน การศึกษาค้นคว้า วิจัย ในป่าชุมชน  การตรวจสอบและประเมินผลป่าชุมชน 
ตลอดจนการกำหนดสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนชุมชน
ในการปลูก อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนช่วยลดสภาวะโลกร้อน 

รมว.ทส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ พลเอก ประวิตร ได้เน้นย้ำว่า หลังจากที่อนุบัญญัติเหล่านี้ได้ประกาศใช้แล้ว จะทำให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากป่าชุมชน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนสิทธิประโยชน์จากการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ดูแลป่าชุมชน มีรายได้จากการแลกเปลีย่นคาร์บอนเครดติ และสามารถนำเงินกลับมาดแูลรกัษาป่าชุมชนได้ อันจะส่งผลให้ชุมชนร่วมมือกับรัฐ
ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน เปิดเผยว่า “ได้สั่งการ มอบหมายให้สำนักจัดการป่า
ชุมชนเร่งจัดทำรายละเอียดต่างๆ เพื่อนำไปสู่การออกเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายอนุบัญญัติป่าชุมชน ทั้ง 4 ฉบับอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษาป่าชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด” 
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บิ๊กป้อม เร่งประกาศใช้อนุบัญญัติป่าชุมชน หลังที่ประชุม คนช. ไฟเขียวอีก 4 ฉบับ 

วันท่ี 16 มีนาคม 2566 - 14:54 น.  

   

บิ๊กป้อม เร่งประกาศใช้กฎหมายอนุบัญญัติป่าชุมชนให้เป็นรูปธรรม หลังที่ประชุม คนช. คร้ังที่ 1/66 ไฟเขียวเคาะผ่านกฎหมายป่าชุมชน อีก  
4 ฉบับ เพ่ือประชาชนได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ ช่วยสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต   

วันนี้ (16 มี.ค.66) ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการจากหน่วยงานภาครัฐกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชนภาควิชาการ และองค์กรภาคประชา
สังคมเข้าร่วมประชุม 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เปิดเผยว่าสำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการออกกฎหมายอนุ
บัญญัติ  ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วจำนวน 19 ฉบับ โดยเป็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการขอจัดตั้งป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ตลอดจนข้อห้ามที่มิให้กระทำในป่าชุมชน รวมทั้ง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก็บ การรักษา และการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการจัดการป่าชุมชน เพื่อให้การจัดการป่าชุมชนเป็นไปโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ป้องกันความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในการจัดการป่าชุมชน พร้อมท้ังรับทราบข้อมูลการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด เพื่อพิจารณา
แผนจัดการป่าชุมชน ที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้เสนอ จำนวน 11,195 แห่ง 

พร้อมกันนี้ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาออกกฎหมายอนุบัญญัติป่าชุมชน จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งเป็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
และบริการจากป่าชุมชน กรอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน การศึกษาค้นคว้า วิจัย ในป่าชุมชน  การตรวจสอบและประเมินผลป่าชุมชน 
ตลอดจนการกำหนดสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนชุมชน
ในการปลูก อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนช่วยลดสภาวะโลกร้อน 

รมว.ทส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ พลเอก ประวิตร  ได้เน้นย้ำว่า หลังจากที่อนุบัญญัติเหล่านี้ได้ประกาศใช้แล้ว จะทำให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากป่าชุมชน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนสิทธิประโยชน์จากการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ดูแลป่าชุมชน มีรายได้จากการแลกเปลีย่นคาร์บอนเครดติ และสามารถนำเงินกลับมาดแูลรกัษาป่าชุมชนได ้อันจะส่งผลให้ชุมชนร่วมมือกับรัฐ
ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน เปิดเผยว่า “ได้สั่งการ มอบหมายให้สำนักจัดการป่า
ชุมชนเร่งจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การออกเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายอนุบัญญัติป่าชุมชน  ทั้ง 4 ฉบับอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษาป่าชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด” 
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คนช. ไฟเขียวกฎหมายป่าชุมชน 4 ฉบับ สร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต  

   
16 มี.ค. 2566 - 10:49 น.  

‘ประวิตร’ นั่งหัวโต๊ะ ประชุม คนช. ไฟเขียวเคาะผ่านกฎหมายป่าชุมชน อีก 4 ฉบับ เพ่ือประชาชนได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ ช่วยสร้างรายได้จาก
คาร์บอนเครดิต 

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) คร้ังที่ 1/2566 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) กรรมการจากหน่วยงานภาครัฐกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชนภาควิชาการ และองค์กรภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม 

นายวราวุธ เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการออกกฎหมายอนุบัญญัติ  ซึ่งมีผล
บังคับใช้แล้วจำนวน 19 ฉบับ โดยเป็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการขอจัดตั้งป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ตลอดจนข้อห้ามที่มิให้กระทำในป่าชุมชน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
เก็บ การรักษา และการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการจัดการป่าชุมชน เพื่อให้การจัดการป่าชุมชนเป็นไปโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันความขัดแย้ง
ระหว่างสมาชิกในการจัดการป่าชุมชน พร้อมท้ังรับทราบข้อมูลการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาแผนจัดการป่าชุมชน 
ที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้เสนอ 11,195 แห่ง 

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาออกกฎหมายอนุบัญญัติป่าชุมชน 4 ฉบับ ซ่ึงเป็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
และบริการจากป่าชุมชน กรอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน การศึกษาค้นคว้า วิจัย ในป่าชุมชน การตรวจสอบและประเมินผลป่าชุมชน 
ตลอดจนการกำหนดสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุน
ชุมชนในการปลูก อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนช่วยลดสภาวะโลกร้อน 

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำว่า หลังจากที่อนุบัญญัติเหล่านี้ได้ประกาศใช้แล้ว จะทำให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากป่าชุมชน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนสิทธิประโยชน์จากการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ดูแลป่าชุมชน มีรายได้จากการแลกเปลีย่นคาร์บอนเครดติ และสามารถนำเงินกลับมาดแูลรกัษาป่าชุมชนได้ อันจะส่งผลให้ชุมชนร่วมมือกับรัฐ
ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน เปิดเผยว่า ได้สั่งการ มอบหมายให้สำนักจัดการป่า
ชุมชนเร่งจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การออกเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายอนุบัญญัติป่าชุมชน  ทั้ง 4 ฉบับอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษาป่าชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
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บิ๊กป้อมเร่งประกาศใช้อนุบัญญัติป่าชุมชน หลังที่ประชุม คนช.ไฟเขียวอีก 4 ฉบับ 
เผยแพร่: 16 มี.ค. 2566 14:20   ปรับปรุง: 16 มี.ค. 2566 14:20   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

วันนี้ (16 มี.ค. 66) ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชน ภาควิชาการ และองค์กรภาคประชา
สังคมเข้าร่วมประชุม 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการออกกฎหมายอนุ
บัญญัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วจำนวน 19 ฉบับ โดยเป็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการขอจัดตั้งป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ตลอดจนข้อห้ามที่มิให้กระทำในป่าชุมชน รวมทั้ง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก็บ การรักษา และการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการจัดการป่าชุมชน เพื่อให้การจัดการป่าชุมชนเป็นไปโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ป้องกันความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในการจัดการป่าชุมชน พร้อมท้ังรับทราบข้อมูลการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด เพื่อพิจารณา
แผนจัดการป่าชุมชนท่ีคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้เสนอ จำนวน 11,195 แห่ง 

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาออกกฎหมายอนุบัญญตัิป่าชุมชน จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งเป็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากผลผลติ
และบริการจากป่าชุมชน กรอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน การศึกษาค้นคว้า วิจัย ในป่าชุมชน  การตรวจสอบและประเมินผลป่าชุมชน 
ตลอดจนการกำหนดสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนชุมชน
ในการปลูก อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนช่วยลดสภาวะโลกร้อน   

รมว.ทส.กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ พลเอก ประวิตรได้เน้นย้ำว่าหลังจากที่อนุบัญญัติเหล่านี้ได้ประกาศใช้แล้วจะทำให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากป่าชุมชน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนสิทธิประโยชน์จากการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ดูแลป่าชุมชน มีรายได้จากการแลกเปลีย่นคาร์บอนเครดติ และสามารถนำเงินกลับมาดแูลรกัษาป่าชุมชนได้ อันจะส่งผลให้ชุมชนร่วมมือกับรัฐ
ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน เปิดเผยว่า “ได้สั่งการ มอบหมายให้สำนักจัดการป่าชุมชน
เร่งจัดทำรายละเอียดต่างๆ เพื่อนำไปสู่การออกเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายอนุบัญญัติป่าชุมชนทั้ง 4 ฉบับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษาป่าชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด” 
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เร่งประกาศใช้อนุบัญญัติป่าชุมชน หลัง คนช. ไฟเขียวอีก 4 ฉบับ 
16 มี.ค. 2566 เวลา 15:01 น. 

  
"บิ๊กป้อม" เร่งประกาศใช้อนุบัญญัติป่าชุมชน หลังท่ีประชุม คนช. ไฟเขียวอีก 4 ฉบับ 

รองนายกฯเร่งประกาศใช้กฎหมายอนุบัญญัติป่าชุมชนให้เป็นรูปธรรม  หลังที่ประชุม คนช. ครั้งที่ 1/66 ไฟเขียวเคาะผ่านกฎหมายป่าชุมชน อีก  
4 ฉบับ เพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ ช่วยสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต  

วันท่ี 16 มี.ค.66 ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) ครั้งท่ี 1/2566 โดยมี  

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดย
มี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการจากหน่วยงานภาครัฐกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคประชาชนภาควิชาการ และองค์กรภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เปิดเผยว่าสำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานให้ที่ประชุม ได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการออกกฎหมาย 
อนุบัญญัติ  ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วจำนวน 19 ฉบับ โดยเป็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการขอจัดตั้งป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ตลอดจนข้อห้ามที่มิให้กระทำในป่าชุมชน รวมทั้ง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก็บ การรักษา และการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการจัดการป่าชุมชน เพื่อให้การจัดการป่าชุมชนเป็นไปโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ป้องกันความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในการจัดการป่าชุมชน 

พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาแผนจัดการป่าชุมชน ที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้
เสนอ จำนวน 11,195 แห่ง พร้อมกันนี้ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาออกกฎหมายอนุบัญญัติป่าชุมชน จำนวน 4 ฉบับ ซึง่เป็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการจากป่าชุมชน กรอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน การศึกษาค้นคว้า วิจัย ในป่าชุมชน  การตรวจสอบ
และประเมินผลป่าชุมชน ตลอดจนการกำหนดสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และจูงใจให้
ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนชุมชนในการปลูก อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนช่วยลดสภาวะโลกร้อน    

รมว.ทส. กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในการประชุมครั้งนี้ พลเอก ประวิตร  ได้เน้นย้ำว่า หลังจากที่อนุบัญญัติเหล่านี้ได้ประกาศใช้แล้ว จะทำให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากป่าชุมชน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนสิทธิประโยชน์จากการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ดูแลป่าชุมชน มีรายได้จากการแลกเปลีย่นคาร์บอนเครดติ และสามารถนำเงินกลับมาดแูลรกัษาป่าชุมชนได้ อันจะส่งผลให้ชุมชนร่วมมือกับรัฐ
ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  เปิดเผยว่า  “ได้สั่งการ มอบหมายให้สำนักจัดการป่า
ชุมชนเร่งจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การออกเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายอนุบัญญัติป่าชุมชน ทั้ง 4 ฉบับอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษาป่าชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด” 
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"บิ๊กป้อม" ไฟเขียวกฎหมายป่าชุมชน 4 ฉบับ ให้ ปชช.ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ ช่วยสร้างรายได้จากคาร์บอน
เครดิต 
16 มีนาคม 2566 15:51 น. สยามรัฐออนไลน์ การเมือง  

   
ที่ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เมื่อวันที่ 16 มี.ค.66 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรรมการจากหน่วยงานภาครัฐกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชนภาควิชาการ  และองค์กรภาค
ประชาสังคม เข้าร่วมประชุม 

โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการออก
กฎหมายอนุบัญญัติ  ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว จำนวน 19 ฉบับ โดยเป็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการขอจัดตั้งป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน 
การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ตลอดจนข้อห้ามที่มิให้กระทำในป่าชุมชน 
รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก็บ การรักษา และการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการจัดการป่าชุมชน เพื่อให้การจัดการป่าชุมชนเป็นไปโดยโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ป้องกันความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในการจัดการป่าชุมชน พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด 
เพื่อพิจารณาแผนจัดการป่าชุมชน ที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้เสนอ จำนวน 11,195 แห่ง 

พร้อมกันนี้ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาออกกฎหมายอนุบัญญัติป่าชุมชน จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งเป็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
และบริการจากป่าชุมชน กรอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน การศึกษาค้นคว้า วิจัย ในป่าชุมชน  การตรวจสอบและประเมินผลป่าชุมชน 
ตลอดจนการกำหนดสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนชุมชน
ในการปลูก อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนช่วยลดสภาวะโลกร้อน    

รมว.ทส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ พลเอก ประวิตร  ได้เน้นย้ำว่า หลังจากที่อนุบัญญัติเหล่านี้ได้ประกาศใช้แล้ว จะทำให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากป่าชุมชน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนสิทธิประโยชน์จากการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ดูแลป่าชุมชน มีรายได้จากการแลกเปลีย่นคาร์บอนเครดติ และสามารถนำเงินกลับมาดแูลรกัษาป่าชุมชนได ้อันจะส่งผลให้ชุมชนร่วมมือกับรัฐ
ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  เปิดเผยว่า “ได้สั่งการ มอบหมายให้สำนักจัดการป่า
ชุมชนเร่งจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การออกเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายอนุบัญญัติป่าชุมชน  ทั้ง 4 ฉบับอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษาป่าชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด” 

 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20230316/f743f3ff3de3068cbc5345682ba5c9c5e74bc6d467d2c2c304ed1df4f8aa7e6c.jpg?itok=a43im6Ig
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230316/e72ffbba066d1b8893f88701a2f48d98ef5dbb87534bd07f31d8bb142d119f61.jpg?itok=RLphHf2-
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230316/b636caba80491e105dc2f4ff307f6aaea5d9e4d3bfc40e4200a51c3a46268c56.jpg?itok=evTGhKUm
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บิ๊กป้อม เร่งประกาศใช้อนุบัญญัติป่าชุมชน หลังท่ีประชุม คนช. ไฟเขียวอีก 4 ฉบับ 

16 มีนาคม 2023Thailandplusเกษตร - สิ่งแวดล้อม  

   
วันที่ 16 มีนาคม 2566  ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชน ภาค
วิชาการ และองค์กรภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เปิดเผยว่าสำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานให้ที่ประชุม ได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการออกกฎหมาย
อนุบัญญัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วจำนวน 19 ฉบับ โดยเป็น อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการขอจัดตั้งป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน  การใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ตลอดจนข้อห้ามที่มิให้กระทำในป่าชุมชน รวมทั้ง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก็บ การรักษา และการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการจัดการป่าชุมชน เพื่อให้การจัดการป่าชุมชนเป็นไปโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ป้องกันความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในการจัดการป่าชุมชน พร้อมท้ังรับทราบข้อมูลการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด เพื่อพิจารณา
แผนจัดการป่าชุมชน ที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้เสนอ จำนวน 11,195 แห่ง 

พร้อมกันนี้ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาออกกฎหมายอนุบัญญัติปา่ชุมชน จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งเป็น อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากผลผลติ
และบริการจากป่าชุมชน กรอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน การศึกษาค้นคว้า วิจัย ในป่าชุมชน  การตรวจสอบและประเมินผลป่าชุมชน 
ตลอดจนการกำหนดสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนชุมชน
ในการปลูก อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนช่วยลดสภาวะโลกร้อน 

รมว.ทส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ พลเอก ประวิตร ได้เน้นย้ำว่า หลังจากที่อนุบัญญัติเหล่านี้ได้ประกาศใช้แล้ว จะทำให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากป่าชุมชน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนสิทธิประโยชน์จากการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ดูแลป่าชุมชน มีรายได้จากการแลกเปลีย่นคาร์บอนเครดติ และสามารถนำเงินกลับมาดแูลรกัษาป่าชุมชนได ้อันจะส่งผลให้ชุมชนร่วมมือกับรัฐ
ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน เปิดเผยว่า “ได้สั่งการ มอบหมายให้สำนักจัดการ
ป่าชุมชนเร่งจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การออกเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายอนุบัญญัติป่าชุมชน ทั้ง 4 ฉบับอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษาป่าชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด” 

 

 

 

 

 



-16- 
 

 

เร่งประกาศใช้อนุบัญญัติป่าชุมชน หลังที่ประชุม คนช. ไฟเขียวอีก 4 ฉบับ 
16 มี.ค. 2566  

16 มี.ค.66 - พลเอกประวิตร เร่งประกาศใช้กฎหมายอนุบัญญัติป่าชุมชนให้เป็นรูปธรรม หลังที่ประชุม คนช. ไฟเขียวเคาะผ่านกฎหมายป่า
ชุมชน อีก 4 ฉบับ เพ่ือประชาชนได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ ช่วยสร้างรายได้ จากคาร์บอนเครดิต 

   
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการจากหน่วยงานภาครัฐกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชนภาควิชาการ และองค์กรภาคประชา
สังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) ครั้งท่ี1/2566 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบวิดีโอคอน
เฟอเรนซ์ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่ร การประชุมครั้งนี้ ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ถึงความคืบหน้าในการออกกฎหมายอนุบัญญัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วจำนวน 19 ฉบับโดยเป็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการขอจัดตั้งป่าชุมชน การ
จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ตลอดจนข้อห้ามที่มิ
ให้กระทำในป่าชุมชน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก็บ การรักษา และการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการจัดการป่าชุมชน  

เพื่อให้การจัดการป่าชุมชนเป็นไปโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในการจัดการป่าชุมชน พร้อมท้ังรับทราบข้อมูลการ
ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาแผนจัดการป่าชุมชน ที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้เสนอ จำนวน 11,195 แห่ง 

พร้อมกันนี้ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาออกกฎหมายอนุบัญญัติปา่ชุมชน จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งเป็น อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากผลผลติ
และบริการจากป่าชุมชน  กรอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน  การศึกษาค้นคว้าวิจัย ในป่าชุมชน การตรวจสอบและประเมินผลป่า
ชุมชน ตลอดจนการกำหนดสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุน
ชุมชนในการปลูก อนุรักษ ์และฟื้นฟูป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนช่วยลดสภาวะโลกร้อน   

ในการประชุมครั้งนี้ พลเอก ประวิตร ได้เน้นย้ำว่า หลังจากที่อนุบัญญัติเหล่านี้ได้ประกาศใช้แล้ว จะทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากป่า
ชุมชน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนสิทธิประโยชน์จากการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการอนุรักษ์  ฟื้นฟู ดูแลป่า
ชุมชน มีรายได้จากการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต และสามารถนำเงินกลับมาดูแลรักษาป่าชุมชนได้ อันจะส่งผลให้ชุมชนร่วมมือกับรัฐในการดูแล
รักษาทรัพยากรป่าไม้ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  เปิดเผยว่า “ได้สั่งการมอบหมายให้สำนักจัดการป่า
ชุมชนเร่งจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การออกเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายอนุบัญญัติป่าชุมชน  ทั้ง 4 ฉบับอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูจัดการ บำรุงรักษาป่าชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนด 
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ฝุ่นคลุ้ง 32 จว.วิกฤต บิ๊กป้อม สั่งยกระดับแก้ปัญหา เข้มห้ามเผา-ป้องกันไฟป่า 
วันท่ี 16 มีนาคม 2566 - 10:44 น.  

 

ฝุ่นคลุ้ง 32 จว.วิกฤต บิ๊กป้อม สั่งยกระดับแก้ปัญหา เข้มห้ามเผา-ป้องกันไฟป่า 

เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ รายงานเมื่อเวลา 07.00 น. สรุปดังนี้ 

ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน กรุงเทพฯ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.ลำพูน จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก  
จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ชลบุรี จ.บึงกาฬ  
จ.หนองคาย จ.เลย จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.ชัยภูมิ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.นครราชสีมา และ จ. บุรีรัมย์ 
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 15 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 36 – 91 มคก./ลบ.ม. 
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 41 – 124 มคก./ลบ.ม. 
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 34 – 58 มคก./ลบ.ม. 
>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 24 – 51 มคก./ลบ.ม. 
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 17 – 30 มคก./ลบ.ม. 
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 11 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 30 – 71 มคก./ลบ.ม. 

คำแนะนำทางสุขภาพ 
– ประชาชนท่ัวไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น 
– ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง  หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทาง
สุขภาพ ควรปรึกษาแพทย ์
– สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความ
จำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ 

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล 
ระหว่างวันท่ี 17 – 22 มีนาคม 2566 ดังนี ้

วันท่ี 17 มี.ค. 66 เป็นต้นไปสถานการณ์ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากลมทางใต้ช่วยพัดพาฝุ่นละออง
ออกจากพ้ืนท่ี 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ระดับสีแดง) โดยเฉพาะพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่ง
พบว่าตั้งแต่วันที่ วันท่ี 1 ม.ค. – 3 มี.ค.66 PM2.5 มีค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะตั้งแต่วันท่ี 1 – 3 มี.ค.66 ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 
ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 56 – 225 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

รวมถึงสถานการณ์จุดความร้อนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 มีนาคม 2566 พบว่าจำนวนจุดความร้อนท่ัวประเทศ มีจำนวน 56,439 จุด โดย
ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีจำนวน 31,719 จุด (เพิ่มขึ้น 195%) โดยเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีป่ามากกว่า 80% รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีเกษตร 15% 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2023/03/ป่า2-1.jpg
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เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” การประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2566 

 
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม และนายจตุพร บุรุษพัฒ์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการได้มีมติ “ยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง
ในช่วงสถานการณ์วิกฤต” ในพื้นที่ 17 จังหวัด และแผนการดำเนินงาน/มาตรการระยะยาวสำหรับปี 2567 – 2570 โดยมีสาระดังนี ้

1.แผนการดำเนินงาน/มาตรการเร่งด่วน 

1)ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปิดป่าในส่วนที่มีสถานการณ์ไฟป่าอยู่ในระดับวิกฤต หรือเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในขั้นรุนแรง 
ระดมสรรพกำลัง เครือข่ายอาสาสมัคร  อุปกรณ์  เครื่องมือ อากาศยาน ในการลาดตระเวนเฝ้าระวัง  และปฏิบัติการดับไฟอย่างเข้มข้น 
2)ให้กระทรวงมหาดไทยกำชับจังหวัดประกาศห้ามเผาในทุกพื้นที่ รวมถึงห้ามบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยการเผาในที่โล่งในช่วงนี้ และให้บูรณาการ
หน่วยงานในพ้ืนท่ีลาดตระเวนเฝ้าระวังการเผา ป้องกันไม่ให้มีการเผาอย่างเข้มข้น 

3)ให้กระทรวงอุตสาหกรรมกำชับให้งดรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบในช่วงนี้ 

4)ให้กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร พิจารณามาตรการในการจำกัดเวลา พื้นที่ และปริมาณสำหรับรถบรรทุกท่ีจะ
เข้ามาในเขตเมือง 

5)ให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา หรือผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวด 

6)ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่น
ละออง 

7)ให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย จัดห้องปลอดฝุ่น  แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น รวมถึงยารักษาโรค และเร่งจัดบริการด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุข ทั้งหน่วยบริการตรวจสุขภาพประชาชน และจัดบริการคลินิกมลพิษเคลือ่นที่ในทุกจังหวัด เพื่อให้คำแนะนำ และดูแล
ด้านสุขภาพกับประชาชน 

8)ให้ทุกหน่วยงานมีการสื่อสารผลการดำเนินงานของภาครฐัในการป้องกันแก้ไขปัญหา หมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง ให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.แผนการดำเนินงาน/มาตรการระยะยาวสำหรับปี 2567 – 2570 

1)ให้ ส ำนั ก งบ ป ระมาณ พิ จ ารณ าการจั ด สรรงบ บู รณ าการขั บ เคลื่ อ น วาระแห่ งชาติ ก ารแก้ ไขปั ญ ห ามลพิ ษ ด้ าน ฝุ่ น ล ะออง  
2)ให้ สำนักงบประมาณ พิจารณ าสนับสนุนงบประมาณ  ในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน  อุดหนุน ให้ กับ  อปท. 
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3)ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลังพิจารณากำหนดมาตรการจูงใจ
ในการนำรถเก่าออกจากระบบ และมาตรการจำกัดปริมาณรถ และโรงงาน 

4)ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ เพิ่มระบบติดตามตรวจสอบและบ่งช้ีแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง 
5)ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ จัดทำแผนการ/มาตรการลดและ
จัดการจุดความร้อนในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนฯ รายพื้นท่ี 

6)ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้มงวดมาตรการปลอดการเผาสำหรับพื้นที่เกษตร (zero burning) ในพื้นที่ปลูกอ้อย 
ข้าวโพด และข้าว เช่น กำหนดเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมในการช่วยเหลือเกษตรกร  และมาตรการเพิ่มมูลค่าวัสดุชีวมวลทางการเกษตรโดยให้
หน่วยงานจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการฯ 

7)ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ พิจารณามาตรการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าทางเกษตร ที่
มีผลต่อการเกิดมลพิษทางอากาศ PM2.5 

8)ให้กระทรวงพลังงานพิจารณาเพิ่มการรับซื้อชีวมวล เพื่อผลิตพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้าชุมชน 

9)ให้กระทรวงการคลังมีมาตรการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจเกษตรกรปลอดการเผา เช่น การลดภาษีนำเข้าเครื่องจักรในภาคการเกษตร  
10)ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษา สร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชน ประชาชน ชุมชนในการจัดการความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมในการจัดการปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง 

11)ให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย จัดให้มีห้องปลอดฝุ่น หน่วยบริการตรวจสุขภาพ คลินิกมลพิษให้กับประชาชน ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่เสี่ยง 
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"ยุทธพล" ชูนโยบาย ท่องเที่ยวปลอดภัย ควบคู่อนุรักษ์ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงปิดเทอม  
วันพฤหัสบดี ท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2566, 22.09 น. 

 
"ยุทธพล" ชูนโยบาย ท่องเท่ียวปลอดภัย ควบคู่อนุรักษ์ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวในช่วงปิดเทอม  

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟัง
ปัญหาและอุปสรรค ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัด
ใกล้เคียง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมรับการตรวจติดตาม ณ วนอุทยาน
ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ดร.ยุทธพลฯ กล่าวว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้มอบนโยบาย “ทส. หนึ่ง
เดียว”  โดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันด้วยความร่วมมือ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวม ถึง
เครือข่ายอาสาสมัครจากภาคประชาชนจากทุกหน่วยงาน  เช่น เครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (อส.อส.) เครือข่ายป่าชุมชน เป็นต้น  

เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ มี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งต่อไปสู่คนในรุ่นต่อไป และเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนให้กับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยเฉพาะการดำเนินงานในเรื่อง "คาร์บอนเครดิต" ท่ีต้องส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเครือข่ายและชุมชน ตามวิสัยทัศน์ "ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนววิถีใหม่  ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน"  

ดร.ยุทธพลฯ กล่าวปิดท้ายว่า ในช่วงนี้ใกล้ถึงฤดูการท่องเที่ยว หรือช่วงปิดภาคเรียนของน้องๆ นักเรียนนักศึกษา เป็นเวลาที่ผู้ปกครองจะพาบุตร
หลานท่องเที่ยวพักผ่อน จึงขอเน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัด ทส. เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ช่วยอำนวยความสะดวกและดูแล
ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ขอให้จัดเตรียมความพร้อมการดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินแก่
นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ และจัดตั้งทีมไลฟ์การ์ด เซฟตี้ (Lifeguard safety) ประจำจุดท่องเที่ยว เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด ป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดกับนักท่องเที่ยว และสามารถกู้ชีพ กู้ภัย ได้อย่างทันท่วงที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

อีกทั้งขอให้รักษาความสะอาด จัดเตรียมจุดทิ้งและคัดแยกขยะ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวดูแลรักษาความสะอาด รวมถึงเพิ่มตวาม
เข้มงวดเรื่องข้อห้ามนำขยะพลาสติกและโฟมเข้าในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น อุทยานแห่งชาติ 
หาดวนกร อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กาอนุรักษ์ท่ียั่งยืน 
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ทส. ย้ำทุกหน่วยงานในสังกัด พร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงปิดเทอม 
เผยแพร่: 16 มี.ค. 2566 19:15   ปรับปรุง: 16 มี.ค. 2566 19:15   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

   
เพชรบุรี - "ยุทธพล" ชูนโยบาย ท่องเท่ียวปลอดภัย ควบคู่อนุรักษ์ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงปิดเทอม ย้ำให้หน่วยงาน
ในสังกัด ทส. เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียว 

วันนี้ ( 16 มี.ค.) ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรค ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี  ราชบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมรับการ
ตรวจติดตาม ณ วนอุทยานชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ดร.ยุทธพลฯ กล่าวว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบาย “ทส. หนึ่งเดียว” โดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่าย
ทำงานร่วมกันด้วยความร่วมมือ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครจากภาค
ประชาชนจากทุกหน่วยงาน เช่น เครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อส
ทล.) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (อส.อส.) เครือข่ายป่าชุมชน เป็นต้น 

เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  ให้คงความอุดมสมบูรณ์ มี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งต่อไปสู่คนในรุ่นต่อไป และเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนให้กับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยเฉพาะการดำเนินงานในเรื่อง "คาร์บอนเครดิต" ที่ต้องส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเครือข่ายและชุมชน ตามวิสัยทัศน์ "ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน"  

ดร.ยุทธพลฯ กล่าวปิดท้ายว่า ในช่วงนี้ใกล้ถึงฤดูการท่องเที่ยว หรือช่วงปิดภาคเรียนของน้องๆ นักเรียนนักศึกษา เป็นเวลาที่ผู้ปกครองจะพาบุตร
หลานท่องเที่ยวพักผ่อน จึงขอเน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัด ทส. เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ช่วยอำนวยความสะดวกและดูแล
ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ขอให้จัดเตรียมความพร้อมการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว  อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินแก่
นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ และจัดตั้งทีมไลฟ์การ์ด เซฟตี้ (Lifeguard safety) ประจำจุดท่องเที่ยว เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด ป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดกับนักท่องเที่ยว และสามารถกู้ชีพ กู้ภัย ได้อย่างทันท่วงที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

อีกทั้งขอให้รักษาความสะอาด จัดเตรียมจุดทิ้งและคัดแยกขยะ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวดูแลรักษาความสะอาด รวมถึงเพิ่มตวาม
เข้มงวดเรื่องข้อห้ามนำขยะพลาสติกและโฟมเข้าในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นท่ีรับผิดชอบ เช่น อุทยานแห่งชาติหาด
วนกร อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กาอนุรักษ์ท่ียั่งยืน 

 


