
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 14-16 พ.ย. 63 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป%าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

-  'บ๊ิกป	อม'ย้ำทส.ใช�ทรัพยากรร�วมฟ��นศก.  ( มติชน 14 พ.ย. 63 หน�า 10 )      

-  'จี้ทส.จ�างงานคนจบใหม�กระตุ�นเศรษฐกิจ ( ไทยรัฐ 14 พ.ย. 63 หน�า 8 )      

-  เดลินิวส6ก�อนข้ึนแท�น: จับลอบตัดไม�หวงห�าม (เดลินิวส6 14 พ.ย. 63 หน�า 11 )      

ข�าวเว็บไซต+ 

‘บ๊ิกป	อม’ มอบนโยบายทส. ย้ำใช�ทรัพยากรธรรมชาติ ฟ��นเศรษฐกิจ สร�างรายได�ชุมชนยั่งยืน   

( มติชน 13 พ.ย. 63 ) 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2439465 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_369516 

"บ๊ิกป	อม" ตรวจงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ย้ำ 6 ข�อ ขับเคลื่อนไทย 

( ไทยรัฐ 13 พ.ย. 63  ) 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1975792 

พลเอกประวิตร ย้ำรักษาปXาไม� สิ่งแวดล�อม เพ่ือศก.เข�มแข็ง ( สำนักข�าวไทย 13 พ.ย. 63 ) 

https://tna.mcot.net/politics-583184 

บ๊ิกป	อม กำชับช�วยดูแลรักษาปXาไม� แหล�งน้ำ สิ่งแวดล�อม  ( สยามรัฐ 13 พ.ย. 63 )        

https://siamrath.co.th/n/196896 

"พล.อ.ประวิตร" ตรวจงาน ทส.ย้ำช�วยดูแลรักษาปXาไม� แหล�งน้ำ สิ่งแวดล�อม สร�างงาน อาชีพ  

เสริมรายได�ชุมชน ( ไทยพีบีเอส 13 พ.ย. 63 ) 

https://news.thaipbs.or.th/content/298309 

"บ๊ิกป	อม" ตรวจงาน ทส. ย้ำช�วยดูแลรักษาปXาไม� แหล�งน้ำ สิ่งแวดล�อม สร�างงาน อาชีพ  

เสริมรายได�ชุมชน ( เนชั่น 13 พ.ย. 63  ) 

https://www.nationtv.tv/main/content/378805807 

บ๊ิกป	อม ตรวจงานทส. ย้ำช�วยดูแลรักษาปXาไม� แหล�งน้ำ สิ่งแวดล�อม สร�างงาน อาชีพ เสริมรายได�ชุมชน  

(ข�าวสด 13 พ.ย. 63) 

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_5314703 



"บ๊ิกป	อม" ตรวจเยี่ยม ทส.ชมผลงานสนองตอบรัฐบาลทุกมิติ มอบนโยบายเทิดทูน ( นิวส618 13 พ.ย. 63 ) 

      https://www.newtv.co.th/news/69309 

“บ๊ิกป	อม” มอบนโยบาย ทส.บูรณาการทุกภาคส�วนแก�ไขปcญหาประชาชน ( ผู�จัดการ 13 พ.ย. 63 ) 

https://mgronline.com/business/detail/9630000117456 

“บ๊ิกป	อม”ตรวจงาน ทส.ย้ำขรก.เทิดทูนสถาบัน ลุย 6 ภารกิจดูแลทรัพยากร ( เดลินิวส6 13 พ.ย. 63  ) 

https://www.dailynews.co.th/politics/806681 

“ประวิตร” เข�ม มอบนโยบาย 6 ภารกิจสำคัญทส. แก�ปcญหาความเดือดร�อน (ไทยโพสต6 13 พ.ย. 63) 

https://www.thaipost.net/main/detail/83730 

"ประวิตร" พอใจแผนงานด�านสิ่งแวดล�อม ( NNT สำนักข�าวกรมประชาสัมพันธ6 13 พ.ย. 63 ) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201113133517938 

จี้ ทส. จ�างงานคนจบใหม�กระตุ�นเศรษฐกิจ เปmดแหล�งท�องเท่ียวธรรมชาติ (ไทยรัฐ 14 พ.ย. 63) 

https://www.thairath.co.th/news/local/1976439 

เครือซีพีร�วมงานครบรอบ5ปoสถาปนา 'น้ำพางโมเดล' (แนวหน�า 13 พ.ย. 63) 

https://www.naewna.com/relation/531721 

ปXาไม�ลงพ้ืนท่ีสอบปม ตร.ยุติเรื่องคดีกลุ�มทุนส�งเครื่องจักร (สำนักข�าวอิศรา 15 พ.ย. 63) 

https://www.isranews.org/article/isranews/93493-tree.html 

สนธิกำลังหลายฝXาย ปmดล�อมบ�านผู�ต�องสงสัยพ้ืนท่ีบ�านห�วยวอก  

(สำนักประชาสัมพันธ6เขต3เชียงใหม� 14 พ.ย. 63) 

https://region3.prd.go.th/topic/news/20072 

ปXาไม�ลุยจับกลุ�มทุน-ขรก.ปลูกปาล6มรุกปXา จ.กระบ่ี 400 ไร� (สำนักข�าวอิศรา 15 พ.ย. 63) 

https://www.isranews.org/article/isranews/93504-isra.html 

"ธรรมนัส" รมช.เกษตรฯลุยแก�ปcญหา ท่ีดินและ แหล�งน้ำ (คมชัดลึก 13 พ.ย. 63) 

https://www.komchadluek.net/news/agricultural/448965 
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‘บ๊ิกป�อม’ มอบนโยบายทส. ย้ำใช�ทรัพยากรธรรมชาติ ฟ��นเศรษฐกิจ สร�างรายได�ชุมชนยั่งยืน 

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 - 10:24 น. 

เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน ท่ีห�องอารีย8สัมพันธ8 อาคาร กรมส:งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม(ทส.) พล.อ.ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปBนประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวง โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว:าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นำคณะผู�บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร:วมให�การต�อนรับ พร�อมท้ังรายงาน

สรุปแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวง ในรอบปFงบประมาณท่ีผ:านมา 

พล.อ.ประวิตร กล:าวว:า ขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส:วน ท่ีได�ปฏิบัติงานในการสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการแก�ปHญหา

ให�กับประชาชนเปBนอย:างดี พร�อมมอบนโยบายท่ีสำคัญ สำหรับการดำเนินงานในปF 2564 โดยประการแรก เน�นย้ำเรื่อง การ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย8 พระมหากษัตริย8ทรงเปBนพระประมุขของประเทศ ทรงปกครองประชาชนและแผ:นดินไทยให�

ได�รับความร:มเย็นเปBนสุขตลอดมา ดังนั้น อยากให�ร:วมกันปกป�อง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย8 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาท่ีสุดมิได� ขอเน�นย้ำการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยให�มีการสำรวจและจัดหา

อุปกรณ8ในการปฏิบัติงานให�มีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจ�าหน�าท่ีให�สูงข้ึน ท้ังด�านองค8ความรู�และสมรรถภาพ

ร:างกาย รวมถึงสร�างขวัญกำลังใจแก:เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีระดับล:าง อีกท้ัง ยังเน�นย้ำให�สร�างความร:วมมือกับ

พลังประชาชน เอกชน รวมถึงท�องถ่ิน “เพ่ือร:วมขับเคลื่อนไทยไปด�วยกัน” โดยต�องขับเคลื่อนงานเดิม ซ่ึงเปBนนโยบายสำคัญของ

รัฐบาลในการสร�างสุขให�คนไทย ดังนี้ 1.เรื่องการจัดท่ีดินทำกินและอยู:อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผู�ยากไร� หรือไร�ท่ีดิน

ทำกิน ภายใต�คณะกรรมการจัดท่ีดินแห:งชาติ (คทช.) ได�ขอให�เร:งรัดการสำรวจพ้ืนท่ีการอนุญาตให�เข�าทำประโยชน8 รวมถึงการ

สร�างสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพควบคู:ไปด�วย และดำเนินการฟ��นฟู พัฒนาปSาชุมชน ให�มีศักยภาพเพ่ือเปBนแหล:งการสร�างงาน 

สร�างอาชีพและรายได�ของชุมชน รวมถึงเปBนแหล:งอาหารของราษฎรเพ่ือลดรายจ:ายของครัวเรือน 

2.เรื่องการปลูกปSา และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ภายใต�โครงการปลูกปSาและป�องกันไฟปSา ซ่ึงเปBนโครงการท่ีดำเนินการร:วมกับศูนย8

อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 3.เรื่องการดำเนินงานด�านทรัพยากรน้ำขอให�บูรณาการท้ังน้ำผิวดิน และน้ำ

บาดาล เพ่ือการอุปโภคบริโภค น้ำเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม และเพ่ือบริการการท:องเท่ียว 4.เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำ

บาดาลเพ่ือเกษตรแปลงใหญ: การจัดต้ังจุดจ:ายน้ำบาดาล ในเส�นทางคมนาคมหลัก และต�องมีการเติมน้ำใต�ดินเพ่ือเปBนแหล:งเก็บ

กักน้ำธรรมชาติท่ีใหญ:ท่ีสุด 5.การแก�ปHญหาคุณภาพอากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ต�องมีการวางมาตรการและวิธี

ปฏิบัติในการป�องกันและลดผลกระทบ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให�

มากข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสี่ยง และ 6.การแก�ไขปHญหาสัตว8ปSา (ช�างและลิง) ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกล�ปSา รวมถึง

การดูแล และอนุรักษ8สัตว8ทะเลหายาก ปะการัง และแหล:งหญ�าทะเล ในส:วนของ การป�องกันและแก�ไขปHญหาภัยพิบัติ เพ่ือลด

ผลกระทบ การสูญเสีย ท้ังชีวิตและทรัพย8สินของประชาชน โดยในเรื่องปHญหาไฟปSาและหมอกควัน ต�องทำความเข�าใจแก:ราษฎร 



ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน สร�างความตระหนัก และการมีส:วนร:วม อีกท้ังให�ประสานงานกับผู�ว:าราชการจังหวัดเพ่ือผนึกกำลังท้ัง

ฝSายปกครอง ฝSายความม่ันคง ส:วนท�องถ่ิน และประชาชน ในการเฝ�าระวัง ป�องกันการเกิดไฟปSา มีการปฏิบัติงานเพ่ือการดับไฟ

เม่ือเกิดไฟปSา และมีการฟ��นฟูหลังการเกิดไฟปSา ท้ังนี้ ต�องมีการเตรียมพร�อมของเครื่องมือ อุปกรณ8 และยุทธปHจจัยอ่ืน ๆ ท่ี

เพียงพอต:อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

“สำหรับเรื่องปHญหาน้ำท:วม กระทรวงต�องบูรณาการร:วมกับกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดเป�าหมายการช:วยเหลือ และ

ประสานความร:วมมือกับหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องให�มีความพร�อมท้ังยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ8เพ่ือช:วยเหลือการอพยพของ

ประชาชน การสูบน้ำ การสร�างพนังก้ันน้ำ รวมถึงแจกจ:ายน้ำด่ืม และอาหารเพ่ือการยังชีพ ด�านปHญหาภัยแล�ง กระทรวงมี

ความสำคัญในการหาน้ำต�นทุน ท้ังแหล:งน้ำผิวดินธรรมชาติ และ น้ำบาดาล ต�องประสานผู�ว:าราชการจังหวัด เพ่ือกำหนด

เป�าหมายกรช:วยเหลือ โดยเฉพาะน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ: และการจัดต้ังจุดจ:ายน้ำเพ่ือให�ประชาชนมีน้ำเพ่ือการ

อุปโภค บริโภค ท่ีเพียงพอ” พล.อ.ประวิตร กล:าว 

พล.อ.ประวิตร กล:าวถึงการกระตุ�นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมว:า รัฐบาลมีความมุ:งม่ัน ในการสร�าง

เศรษฐกิจให�ประชาชน ชุมชน อันจะส:งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น อยากให�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม เร:งรัดการดำเนินงานในการกระตุ�นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ดังนี้ 1.การกระตุ�น

เศรษฐกิจในระยะสั้น อยากให�มีการจ�างงาน สำหรับผู�ตกงานหรือ ผู�จบการศึกษาใหม: เพ่ือปฏิบัติงานด�านการป�องกันและดับไฟปSา 

การปลูกปSา รวมถึงการสร�างแหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอ่ืนๆ 2.การกระตุ�นระยะกลาง โดยใช�ประโยชน8จาก

แหล:งท:องเท่ียวทางธรรมชาติของกระทรวง ท้ังอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8สัตว8ปSา พ้ืนท่ีปSาไม�เพ่ือนันทนาการ พ้ืนท่ีทะเลและ

ชายหาด สวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยต�องปรับปรุงให�มีความพร�อม กำหนดมาตรการการท:องเท่ียววิถีใหม: (New normal) 

รวมถึงประชาสัมพันธ8เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเท่ียวภายในประเทศ ท้ังนี้ควรมีการกระตุ�นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีรอบแหล:งท:องเท่ียว 

ท้ังท่ีพัก และร�านอาหาร ร�านค�าชุมชน เพ่ือสร�างรายได�ให�ราษฎรในพ้ืนท่ีด�วย 3.การกระตุ�นเศรษฐกิจในระยะยาว ส:งเสริมการ

ปลูกไม�ทีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก ซ่ึงในปHจจุบันและอนาคต ความต�องการผลิตภัณฑ8จากไม� ไม�แปรรูป และ

ไม�เพ่ือพลังงาน มีแนวโน�มท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ควรมีการส:งเสริมให�มีการปลูกไม�มีค:าในท่ีดินเอกสารสิทธิ รวมถึงท่ีดินราษฎรได�รับการ

อนุญาตจากรัฐ และต�องมีการดำเนินการเพ่ือรับรองมาตรฐานด�านปSาไม�เพ่ือยกระดับสู:มาตรฐานการส:งออกของโลก และเร:งรัด

ดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องให�เกิดผลเปBนรูปธรรม 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2439465 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_369516 

 

 



 

"บ๊ิกป�อม" ตรวจงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ย้ำ 6 ข�อ ขับเคลื่อนไทย ช:วยดูแลรักษาปSาไม� แหล:งน้ำ 

สิ่งแวดล�อม สร�างงาน และอาชีพ เสริมรายได�ชุมชน เพ่ือเศรษฐกิจเข�มแข็งยั่งยืน 

วันท่ี 13 พ.ย. เม่ือเวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปBนประธานการประชุมมอบนโยบาย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นำคณะผู�บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร:วมให�การต�อนรับ พร�อมท้ังรายงานสรุปแนว

ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในรอบปFงบประมาณท่ีผ:านมา ณ ห�องอารีย8สัมพันธ8 อาคารกรมส:งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล�อม 

พลเอกประวิตร กล:าวขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส:วน ท่ีได�ปฏิบัติงานในการสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการแก�ปHญหาให�กับ

ประชาชนเปBนอย:างดี พร�อมมอบนโยบายท่ีสำคัญ สำหรับการดำเนินงานในปF 2564 โดยประการแรก เน�นย้ำเรื่อง การเทิดทูน

สถาบัน พระมหากษัตริย8ทรงเปBนพระประมุขของประเทศ ทรงปกครองประชาชนและแผ:นดินไทยให�ได�รับความร:มเย็นเปBนสุข

ตลอดมา ดังนั้น อยากให�ร:วมกันปกป�อง รักษาสถาบัน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได� 

รองนายกฯ ยังเน�นย้ำ การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยให�มีการสำรวจและจัดหา

อุปกรณ8ในการปฏิบัติงานให�มีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจ�าหน�าท่ีให�สูงข้ึน ท้ังด�านองค8ความรู�และสมรรถภาพ

ร:างกาย รวมถึงสร�างขวัญกำลังใจแก:เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีระดับล:าง อีกท้ังยังเน�นย้ำให�สร�างความร:วมมือกับ

พลังประชาชน เอกชน รวมถึงท�องถ่ิน “เพ่ือร:วมขับเคลื่อนไทยไปด�วยกัน” โดยต�องขับเคลื่อนงานเดิม ซ่ึงเปBนนโยบายสำคัญของ

รัฐบาลในการสร�างสุขให�คนไทย ดังนี้ 

1) เรื่องการจัดท่ีดินทำกินและอยู:อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผู�ยากไร� หรือไร�ท่ีดินทำกิน ภายใต�คณะกรรมการจัดท่ีดิน

แห:งชาติ (คทช.) ได�ขอให�เร:งรัดการสำรวจพ้ืนท่ีการอนุญาตให�เข�าทำประโยชน8 รวมถึงการสร�างสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพ

ควบคู:ไปด�วย และดำเนินการฟ��นฟู พัฒนาปSาชุมชน ให�มีศักยภาพเพ่ือเปBนแหล:งการสร�างงาน สร�างอาชีพและรายได�ของชุมชน 

รวมถึงเปBนแหล:งอาหารของราษฎรเพ่ือลดรายจ:ายของครัวเรือน 

2) เรื่องการปลูกปSา และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ภายใต�โครงการปลูกปSาและป�องกันไฟปSา ซ่ึงเปBนโครงการท่ีดำเนินการร:วมกับศูนย8

อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 

3) เรื่องการดำเนินงานด�านทรัพยากรน้ำขอให�บูรณาการท้ังน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เพ่ือการอุปโภคบริโภค น้ำเพ่ือการเกษตร 

อุตสาหกรรม และเพ่ือบริการการท:องเท่ียว 

4) เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือเกษตรแปลงใหญ: การจัดต้ังจุดจ:ายน้ำบาดาล ในเส�นทางคมนาคมหลัก และต�องมีการ

เติมน้ำใต�ดินเพ่ือเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติท่ีใหญ:ท่ีสุด 

5) การแก�ปHญหาคุณภาพอากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ต�องมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการป�องกันและลด

ผลกระทบ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให�มากข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสี่ยง 



และ 6) การแก�ไขปHญหาสัตว8ปSา (ช�างและลิง) ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกล�ปSา รวมถึงการดูแล และอนุรักษ8สัตว8

ทะเลหายาก ปะการัง และแหล:งหญ�าทะเล ในส:วนของการป�องกันและแก�ไขปHญหาภัยพิบัติ เพ่ือลดผลกระทบ การสูญเสีย ท้ัง

ชีวิตและทรัพย8สินของประชาชน โดยในเรื่องปHญหาไฟปSาและหมอกควัน ต�องทำความเข�าใจแก:ราษฎร ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

สร�างความตระหนัก และการมีส:วนร:วม อีกท้ัง ให�ประสานงานกับผู�ว:าราชการจังหวัด เพ่ือผนึกกำลังท้ังฝSายปกครอง ฝSายความม่ันคง 

ส:วนท�องถ่ิน และประชาชน ในการเฝ�าระวัง ป�องกันการเกิดไฟปSา มีการปฏิบัติงานเพ่ือการดับไฟเม่ือเกิดไฟปSา และมีการฟ��นฟูหลังการ

เกิดไฟปSา ท้ังนี้ ต�องมีการเตรียมพร�อมของเครื่องมือ อุปกรณ8 และยุทธปHจจัยอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอต:อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

สำหรับเรื่องปHญหาน้ำท:วม กระทรวงฯ ต�องบูรณาการร:วมกับกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดเป�าหมายการช:วยเหลือ และ

ประสานความร:วมมือกับหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องให�มีความพร�อมท้ังยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ8เพ่ือช:วยเหลือการอพยพของ

ประชาชน การสูบน้ำ การสร�างพนังก้ันน้ำ รวมถึงแจกจ:ายน้ำด่ืม และอาหารเพ่ือการยังชีพ ด�านปHญหาภัยแล�ง กระทรวงฯ มี

ความสำคัญในการหาน้ำต�นทุน ท้ังแหล:งน้ำผิวดินธรรมชาติ และน้ำบาดาล ต�องประสานผู�ว:าราชการจังหวัด เพ่ือกำหนด

เป�าหมายการช:วยเหลือ โดยเฉพาะน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ: และการจัดต้ังจุดจ:ายน้ำเพ่ือให�ประชาชนมีน้ำเพ่ือการ

อุปโภค บริโภค ท่ีเพียงพอ 

ท�ายสุด พลเอกประวิตร ได�กล:าวถึงการกระตุ�นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงรัฐบาลมีความมุ:งม่ัน ใน

การสร�างเศรษฐกิจให�ประชาชน ชุมชน อันจะส:งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น อยากให�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม เร:งรัดการดำเนินงานในการกระตุ�นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ดังนี้ 

1) การกระตุ�นเศรษฐกิจในระยะสั้น อยากให�มีการจ�างงาน สำหรับผู�ตกงานหรือผู�จบการศึกษาใหม: เพ่ือปฏิบัติงานด�านการ

ป�องกันและดับไฟปSา การปลูกปSา รวมถึงการสร�างแหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอ่ืนๆ 

2) การกระตุ�นระยะกลาง โดยใช�ประโยชน8จากแหล:งท:องเท่ียวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ ท้ังอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8

สัตว8ปSา พ้ืนท่ีปSาไม�เพ่ือนันทนาการ พ้ืนท่ีทะเลและชายหาด สวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยต�องปรับปรุงให�มีความพร�อม 

กำหนดมาตรการการท:องเท่ียววิถีใหม: (New normal) รวมถึงประชาสัมพันธ8เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเท่ียวภายในประเทศ 

ท้ังนี้ ควรมีการกระตุ�นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีรอบแหล:งท:องเท่ียว ท้ังท่ีพัก และร�านอาหาร ร�านค�าชุมชน เพ่ือสร�างรายได�ให�ราษฎรใน

พ้ืนท่ีด�วย 

3) การกระตุ�นเศรษฐกิจในระยะยาว ส:งเสริมการปลูกไม�มีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก ซ่ึงในปHจจุบันและอนาคต 

ความต�องการผลิตภัณฑ8จากไม� ไม�แปรรูป และไม�เพ่ือพลังงาน มีแนวโน�มท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ควรมีการส:งเสริมให�มีการปลูกไม�มีค:าใน

ท่ีดินเอกสารสิทธิ รวมถึงท่ีดินราษฎรได�รับการอนุญาตจากรัฐ และต�องมีการดำเนินการเพ่ือรับรองมาตรฐานด�านปSาไม�เพ่ือยกระดับสู:

มาตรฐานการส:งออกของโลก และเร:งรัดดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องให�เกิดผลเปBนรูปธรรม 

 
https://www.thairath.co.th/news/politic/1975792 



 

พลเอกประวิตร ย้ำรักษาปSาไม� สิ่งแวดล�อม เพ่ือศก.เข�มแข็ง 

กรมส:งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 13 พ.ย.-พลเอกประวิตร มอบนโยบายกระทรวงทรัพย8ฯ ย้ำดูแลรักษาปSาไม� แหล:งน้ำ 

สิ่งแวดล�อม สร�างงาน อาชีพ เสริมรายได�ชุมชน เพ่ือเศรษฐกิจเข�มแข็งยั่งยืน 

พลเอกประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปBนประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว:าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นำคณะผู�บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร:วมให�การต�อนรับ 

พร�อมท้ังรายงานสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในรอบปFงบประมาณท่ีผ:านมา 

พลเอกประวิตร กล:าวขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส:วน ท่ีได�ปฏิบัติงานในการสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการแก�ปHญหาให�กับ

ประชาชนเปBนอย:างดี พร�อมมอบนโยบายท่ีสำคัญ สำหรับการดำเนินงานในปF 2564 โดยประการแรก เน�นย้ำเรื่อง การเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย8 ท่ีทรงเปBนพระประมุขของประเทศ ทรงปกครองประชาชนและแผ:นดินไทยให�ได�รับความร:มเย็นเปBนสุข

ตลอดมา ดังนั้นอยากให�ร:วมกันปกป�อง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย8 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได� 

รองนายกฯ ยังเน�นย้ำ การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยให�มีการสำรวจและจัดหาอุปกรณ8

ในการปฏิบัติงานให�มีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจ�าหน�าท่ีให�สูงข้ึน ท้ังด�านองค8ความรู�และสมรรถภาพร:างกาย รวมถึง

สร�างขวัญกำลังใจแก:เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีระดับล:าง อีกท้ัง ยังเน�นย้ำให�สร�างความร:วมมือกับพลังประชาชน 

เอกชน รวมถึงท�องถ่ิน เพ่ือร:วมขับเคลื่อนไทยไปด�วยกัน โดยต�องขับเคลื่อนงานเดิม ซ่ึงเปBนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร�างสุข

ให�คนไทย ดังนี้ 1.เรื่องการจัดท่ีดินทำกินและอยู:อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผู�ยากไร� หรือไร�ท่ีดินทำกิน ภายใต�

คณะกรรมการจัดท่ีดินแห:งชาติ (คทช.) ได�ขอให�เร:งรัดการสำรวจพ้ืนท่ีการอนุญาตให�เข�าทำประโยชน8 รวมถึงการสร�างสาธารณูปโภค

และพัฒนาอาชีพควบคู:ไปด�วย และดำเนินการฟ��นฟู พัฒนาปSาชุมชน ให�มีศักยภาพเพ่ือเปBนแหล:งการสร�างงาน สร�างอาชีพและรายได�

ของชุมชน รวมถึงเปBนแหล:งอาหารของราษฎรเพ่ือลดรายจ:ายของครัวเรือน 2.เรื่องการปลูกปSา และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ภายใต�โครงการ

ปลูกปSาและป�องกันไฟปSา ซ่ึงเปBนโครงการท่ีดำเนินการร:วมกับศูนย8อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 

3.เรื่องการดำเนินงานด�านทรัพยากรน้ำขอให�บูรณาการท้ังน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เพ่ือการอุปโภคบริโภค น้ำเพ่ือการเกษตร 

อุตสาหกรรม และเพ่ือบริการการท:องเท่ียว 

4.เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือเกษตรแปลงใหญ: การจัดต้ังจุดจ:ายน้ำบาดาล ในเส�นทางคมนาคมหลัก และต�องมีการ

เติมน้ำใต�ดินเพ่ือเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติท่ีใหญ:ท่ีสุด 



5.การแก�ปHญหาคุณภาพอากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ต�องมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการป�องกันและลด

ผลกระทบ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให�มากข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสี่ยง 

และ 6. การแก�ไขปHญหาสัตว8ปSา (ช�างและลิง) ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกล�ปSา รวมถึงการดูแล และอนุรักษ8สัตว8ทะเลหา

ยาก ปะการัง และแหล:งหญ�าทะเล ในส:วนของ การป�องกันและแก�ไขปHญหาภัยพิบัติ เพ่ือลดผลกระทบ การสูญเสีย ท้ังชีวิตและ

ทรัพย8สินของประชาชน โดยในเรื่องปHญหาไฟปSาและหมอกควัน ต�องทำความเข�าใจแก:ราษฎร ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน สร�างความ

ตระหนัก และการมีส:วนร:วม อีกท้ัง ให�ประสานงานกับผู�ว:าราชการจังหวัดเพ่ือผนึกกำลังท้ังฝSายปกครอง ฝSายความม่ันคง ส:วนท�องถ่ิน 

และประชาชน ในการเฝ�าระวัง ป�องกันการเกิดไฟปSา มีการปฏิบัติงานเพ่ือการดับไฟเม่ือเกิดไฟปSา และมีการฟ��นฟูหลังการเกิดไฟปSา 

ท้ังนี้ ต�องมีการเตรียมพร�อมของเครื่องมือ อุปกรณ8 และยุทธปHจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอต:อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับเรื่อง

ปHญหาน้ำท:วม กระทรวงฯ ต�องบูรณาการร:วมกับกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดเป�าหมายการช:วยเหลือ และประสานความ

ร:วมมือกับหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องให�มีความพร�อมท้ังยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ8เพ่ือช:วยเหลือการอพยพของประชาชน การสูบ

น้ำ การสร�างพนังก้ันน้ำ รวมถึงแจกจ:ายน้ำด่ืม และอาหารเพ่ือการยังชีพ ด�านปHญหาภัยแล�ง กระทรวงฯ มีความสำคัญในการหา

น้ำต�นทุน ท้ังแหล:งน้ำผิวดินธรรมชาติ และ น้ำบาดาล ต�องประสานผู�ว:าราชการจังหวัด เพ่ือกำหนดเป�าหมายกรช:วยเหลือ 

โดยเฉพาะน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ: และการจัดต้ังจุดจ:ายน้ำเพ่ือให�ประชาชนมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค ท่ีเพียงพอ 

พลเอกประวิตร ยังได�กล:าวถึงการกระตุ�นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงรัฐบาลมีความมุ:งม่ัน ในการ

สร�างเศรษฐกิจให�ประชาชน ชุมชน อันจะส:งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น อยากให�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม เร:งรัดการดำเนินงานในการกระตุ�นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ดังนี้ 

1. การกระตุ�นเศรษฐกิจในระยะสั้น อยากให�มีการจ�างงาน สำหรับผู�ตกงานหรือ ผู�จบการศึกษาใหม: เพ่ือปฏิบัติงานด�านการ

ป�องกันและดับไฟปSา การปลูกปSา รวมถึงการสร�างแหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอ่ืน ๆ 

2. การกระตุ�นระยะกลาง โดยใช�ประโยชน8จากแหล:งท:องเท่ียวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ ท้ังอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8สัตว8ปSา 

พ้ืนท่ีปSาไม�เพ่ือนันทนาการ พ้ืนท่ีทะเลและชายหาด สวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยต�องปรับปรุงให�มีความพร�อม กำหนดมาตรการ

การท:องเท่ียววิถีใหม: (New normal) รวมถึงประชาสัมพันธ8เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเท่ียวภายในประเทศ ท้ังนี้ ควรมีการกระตุ�น

เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีรอบแหล:งท:องเท่ียว ท้ังท่ีพัก และร�านอาหาร ร�านค�าชุมชน เพ่ือสร�างรายได�ให�ราษฎรในพ้ืนท่ีด�วย 

3. การกระตุ�นเศรษฐกิจในระยะยาว ส:งเสริมการปลูกไม�ทีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก ซ่ึงในปHจจุบันและอนาคต 

ความต�องการผลิตภัณฑ8จากไม� ไม�แปรรูป และไม�เพ่ือพลังงาน มีแนวโน�มท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ควรมีการส:งเสริมให�มีการปลูกไม�มีค:าใน

ท่ีดินเอกสารสิทธิ์ รวมถึงท่ีดินราษฎรได�รับการอนุญาตจากรัฐ และต�องมีการดำเนินการเพ่ือรับรองมาตรฐานด�านปSาไม�เพ่ือ

ยกระดับสู:มาตรฐานการส:งออกของโลก และเร:งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องให�เกิดผลเปBน

รูปธรรม .- สำนักข:าวไทย   

https://tna.mcot.net/politics-583184 



 

บ๊ิกป�อม กำชับช:วยดูแลรักษาปSาไม� แหล:งน้ำ สิ่งแวดล�อม   

 สยามรัฐออนไลน8  13 พฤศจิกายน 2563  

วันท่ี 13 พ.ย.63 ท่ีห�องอารีย8สัมพันธ8 อาคารกรมส:งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อมพลเอก ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

เปBนประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ 

โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว:าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นำคณะผู�บริหารระดับสูงในสังกัด

กระทรวงร:วมให�การต�อนรับ พร�อมท้ังรายงานสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในรอบปFงบประมาณท่ี

ผ:านมา 

พลเอกประวิตร กล:าวอีกว:า การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยให�มีการสำรวจและ

จัดหาอุปกรณ8ในการปฏิบัติงานให�มีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจ�าหน�าท่ีให�สูงข้ึน ท้ังด�านองค8ความรู�และ

สมรรถภาพร:างกาย รวมถึงสร�างขวัญกำลังใจแก:เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีระดับล:าง อีกท้ัง ยังเน�นย้ำให�สร�าง

ความร:วมมือกับพลังประชาชน เอกชน รวมถึงท�องถ่ิน “เพ่ือร:วมขับเคลื่อนไทยไปด�วยกัน”. โดยต�องขับเคลื่อนงานเดิม ซ่ึงเปBน

นโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร�างสุขให�คนไทย ดังนี้ 1) เรื่องการจัดท่ีดินทำกินและอยู:อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผู�

ยากไร� หรือไร�ท่ีดินทำกิน ภายใต�คณะกรรมการจัดท่ีดินแห:งชาติ (คทช.) ได�ขอให�เร:งรัดการสำรวจพ้ืนท่ีการอนุญาตให�เข�าทำ

ประโยชน8 รวมถึงการสร�างสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพควบคู:ไปด�วย และดำเนินการฟ��นฟู พัฒนาปSาชุมชน ให�มีศักยภาพเพ่ือ

เปBนแหล:งการสร�างงาน สร�างอาชีพและรายได�ของชุมชน รวมถึงเปBนแหล:งอาหารของราษฎรเพ่ือลดรายจ:ายของครัวเรือน 2) 



เรื่องการปลูกปSา และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ภายใต�โครงการปลูกปSาและป�องกันไฟปSา ซ่ึงเปBนโครงการท่ีดำเนินการร:วมกับศูนย8

อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 3) เรื่องการดำเนินงานด�านทรัพยากรน้ำขอให�บูรณาการท้ังน้ำผิวดิน และน้ำ

บาดาล เพ่ือการอุปโภคบริโภค น้ำเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม และเพ่ือบริการการท:องเท่ียว 4) เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำ

บาดาลเพ่ือเกษตรแปลงใหญ: การจัดต้ังจุดจ:ายน้ำบาดาล 

ในเส�นทางคมนาคมหลัก และต�องมีการเติมน้ำใต�ดินเพ่ือเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติท่ีใหญ:ท่ีสุด 5) การแก�ปHญหาคุณภาพ

อากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ต�องมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการป�องกันและลดผลกระทบ โดยเฉพาะใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให�มากข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสี่ยง และ 6) การแก�ไขปHญหา

สัตว8ปSา (ช�างและลิง) ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกล�ปSา รวมถึงการดูแล และอนุรักษ8สัตว8ทะเลหายาก ปะการัง และ

แหล:งหญ�าทะเล. ในส:วนของ การป�องกันและแก�ไขปHญหาภัยพิบัติ เพ่ือลดผลกระทบ การสูญเสีย ท้ังชีวิตและทรัพย8สินของ

ประชาชน โดยในเรื่องปHญหาไฟปSาและหมอกควัน ต�องทำความเข�าใจแก:ราษฎร ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน สร�างความตระหนัก 

และการมีส:วนร:วม อีกท้ัง ให�ประสานงานกับผู�ว:าราชการจังหวัดเพ่ือผนึกกำลังท้ังฝSายปกครอง ฝSายความม่ันคง ส:วนท�องถ่ิน และ

ประชาชน ในการเฝ�าระวัง ป�องกันการเกิดไฟปSา มีการปฏิบัติงานเพ่ือการดับไฟเม่ือเกิดไฟปSา และมีการฟ��นฟูหลังการเกิดไฟปSา 

ท้ังนี้ ต�องมีการเตรียมพร�อมของเครื่องมือ อุปกรณ8 และยุทธปHจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอต:อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับเรื่อง

ปHญหาน้ำท:วม กระทรวงฯ ต�องบูรณาการร:วมกับกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดเป�าหมายการช:วยเหลือ และประสานความ

ร:วมมือกับหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องให�มีความพร�อมท้ังยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ8เพ่ือช:วยเหลือการอพยพของประชาชน การสูบ

น้ำ การสร�างพนังก้ันน้ำ รวมถึงแจกจ:ายน้ำด่ืม และอาหารเพ่ือการยังชีพ ด�านปHญหาภัยแล�ง กระทรวงฯ มีความสำคัญในการหา

น้ำต�นทุน ท้ังแหล:งน้ำผิวดินธรรมชาติ และ น้ำบาดาล ต�องประสานผู�ว:าราชการจังหวัด เพ่ือกำหนดเป�าหมายกรช:วยเหลือ 

โดยเฉพาะน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ: และการจัดต้ังจุดจ:ายน้ำเพ่ือให�ประชาชนมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค ท่ีเพียงพอ 

พลเอกประวิตร กล:าวถึงการกระตุ�นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงรัฐบาลมีความมุ:งม่ัน ในการสร�าง

เศรษฐกิจให�ประชาชน ชุมชน อันจะส:งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น อยากให�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม เร:งรัดการดำเนินงานในการกระตุ�นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ดังนี้ 1) การกระตุ�น

เศรษฐกิจในระยะสั้น อยากให�มีการจ�างงาน สำหรับผู�ตกงานหรือ ผู�จบการศึกษาใหม: เพ่ือปฏิบัติงานด�านการป�องกันและดับไฟปSา 

การปลูกปSา รวมถึงการสร�างแหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอ่ืน ๆ 2) การกระตุ�นระยะกลาง โดยใช�ประโยชน8จาก

แหล:งท:องเท่ียวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ ท้ังอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8สัตว8ปSา พ้ืนท่ีปSาไม�เพ่ือนันทนาการ พ้ืนท่ีทะเล

และชายหาด สวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยต�องปรับปรุงให�มีความพร�อม กำหนดมาตรการการท:องเท่ียววิถีใหม: (New 

normal) รวมถึงประชาสัมพันธ8เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเท่ียวภายในประเทศ ท้ังนี้ ควรมีการกระตุ�นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีรอบ

แหล:งท:องเท่ียว ท้ังท่ีพัก และร�านอาหาร ร�านค�าชุมชน เพ่ือสร�างรายได�ให�ราษฎรในพ้ืนท่ีด�วย 3) การกระตุ�นเศรษฐกิจในระยะ

ยาว ส:งเสริมการปลูกไม�ทีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก ซ่ึงในปHจจุบันและอนาคต ความต�องการผลิตภัณฑ8จากไม� 

ไม�แปรรูป และไม�เพ่ือพลังงาน มีแนวโน�มท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ควรมีการส:งเสริมให�มีการปลูกไม�มีค:าในท่ีดินเอกสารสิทธิ์ รวมถึงท่ีดิน

ราษฎรได�รับการอนุญาตจากรัฐ และต�องมีการดำเนินการเพ่ือรับรองมาตรฐานด�านปSาไม�เพ่ือยกระดับสู:มาตรฐานการส:งออกของ

โลก และเร:งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องให�เกิดผลเปBนรูปธรรม 

https://siamrath.co.th/n/196896 



 

 

"พล.อ.ประวิตร" ตรวจงาน ทส.ย้ำช:วยดูแลรักษาปSาไม� แหล:งน้ำ สิ่งแวดล�อม สร�างงาน อาชีพ เสริมรายได�ชุมชน เพ่ือเศรษฐกิจ

เข็มแข็งยั่งยืน 

วันนี้ (13 พ.ย.63) พล.อ.ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกฯ เปBนประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ พร�อมขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส:วน ท่ีได�ปฏิบัติงานในการสนอง

ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก�ปHญหาให�กับประชาชนเปBนอย:างดี พร�อมมอบนโยบายท่ีสำคัญ สำหรับการดำเนินงานในปF 

2564 โดยประการแรก เน�นย้ำเรื่อง การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย8 พระมหากษัตริย8ทรงเปBนพระประมุขของประเทศ ทรง

ปกครองประชาชนและแผ:นดินไทยให�ได�รับความร:มเย็นเปBนสุขตลอดมา ดังนั้น อยากให�ร:วมกันปกป�อง รักษาสถาบัน

พระมหากษัตริย8 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได� 

รองนายกฯ ยังเน�นย้ำ การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยให�มีการสำรวจและจัดหา

อุปกรณ8ในการปฏิบัติงานให�มีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจ�าหน�าท่ีให�สูงข้ึน ท้ังด�านองค8ความรู�และสมรรถภาพ

ร:างกาย รวมถึงสร�างขวัญกำลังใจแก:เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีระดับล:าง อีกท้ัง ยังเน�นย้ำให�สร�างความร:วมมือกับ

พลังประชาชน เอกชน รวมถึงท�องถ่ิน “เพ่ือร:วมขับเคลื่อนไทยไปด�วยกัน” โดยต�องขับเคลื่อนงานเดิม ซ่ึงเปBนนโยบายสำคัญของ

รัฐบาลในการสร�างสุขให�คนไทย ดังนี้ 

1) เรื่องการจัดท่ีดินทำกินและอยู:อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผู�ยากไร� หรือไร�ท่ีดินทำกิน ภายใต�คณะกรรมการจัดท่ีดิน

แห:งชาติ (คทช.) ได�ขอให�เร:งรัดการสำรวจพ้ืนท่ีการอนุญาตให�เข�าทำประโยชน8 รวมถึงการสร�างสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพ

ควบคู:ไปด�วย และดำเนินการฟ��นฟู พัฒนาปSาชุมชน ให�มีศักยภาพเพ่ือเปBนแหล:งการสร�างงาน สร�างอาชีพและรายได�ของชุมชน 

รวมถึงเปBนแหล:งอาหารของราษฎรเพ่ือลดรายจ:ายของครัวเรือน 

2) เรื่องการปลูกปSา และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ภายใต�โครงการปลูกปSาและป�องกันไฟปSา ซ่ึงเปBนโครงการท่ีดำเนินการร:วมกับศูนย8

อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 

3) เรื่องการดำเนินงานด�านทรัพยากรน้ำขอให�บูรณาการท้ังน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เพ่ือการอุปโภคบริโภค น้ำเพ่ือการเกษตร 

อุตสาหกรรม และเพ่ือบริการการท:องเท่ียว 

4) เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือเกษตรแปลงใหญ: การจัดต้ังจุดจ:ายน้ำบาดาล ในเส�นทางคมนาคมหลัก และต�องมีการ

เติมน้ำใต�ดินเพ่ือเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติท่ีใหญ:ท่ีสุด 



5) การแก�ปHญหาคุณภาพอากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ต�องมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการป�องกันและลด

ผลกระทบ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให�มากข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสี่ยง 

6) การแก�ไขปHญหาสัตว8ปSา (ช�างและลิง) ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกล�ปSา รวมถึงการดูแล และอนุรักษ8สัตว8ทะเลหา

ยาก ปะการัง และแหล:งหญ�าทะเล ในส:วนของการป�องกันและแก�ไขปHญหาภัยพิบัติ เพ่ือลดผลกระทบการสูญเสีย ท้ังชีวิตและ

ทรัพย8สินของประชาชน โดยในเรื่องปHญหาไฟปSาและหมอกควัน ต�องทำความเข�าใจแก:ราษฎร ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน สร�าง

ความตระหนัก และการมีส:วนร:วม อีกท้ัง ให�ประสานงานกับผู�ว:าราชการจังหวัดเพ่ือผนึกกำลังท้ังฝSายปกครอง ฝSายความม่ันคง 

ส:วนท�องถ่ิน และประชาชน ในการเฝ�าระวัง ป�องกันการเกิดไฟปSา มีการปฏิบัติงานเพ่ือการดับไฟเม่ือเกิดไฟปSา และมีการฟ��นฟู

หลังการเกิดไฟปSา 

ท้ังนี้ ต�องมีการเตรียมพร�อมของเครื่องมือ อุปกรณ8 และยุทธปHจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอต:อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับเรื่อง

ปHญหาน้ำท:วม กระทรวงฯ ต�องบูรณาการร:วมกับกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดเป�าหมายการช:วยเหลือ และประสานความ

ร:วมมือกับหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องให�มีความพร�อมท้ังยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ8เพ่ือช:วยเหลือการอพยพของประชาชน การสูบ

น้ำ การสร�างพนังก้ันน้ำ รวมถึงแจกจ:ายน้ำด่ืม และอาหารเพ่ือการยังชีพ ด�านปHญหาภัยแล�ง กระทรวงฯ มีความสำคัญในการหา

น้ำต�นทุน ท้ังแหล:งน้ำผิวดินธรรมชาติ และ น้ำบาดาล ต�องประสานผู�ว:าราชการจังหวัด เพ่ือกำหนดเป�าหมายกรช:วยเหลือ 

โดยเฉพาะน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ: และการจัดต้ังจุดจ:ายน้ำเพ่ือให�ประชาชนมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค ท่ีเพียงพอ 

ท�ายสุด พล.อ.ประวิตร ได�กล:าวถึงการกระตุ�นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงรัฐบาลมีความมุ:งม่ัน ใน

การสร�างเศรษฐกิจให�ประชาชน ชุมชน อันจะส:งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น อยากให�กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เร:งรั 

1) การกระตุ�นเศรษฐกิจในระยะสั้น อยากให�มีการจ�างงาน สำหรับผู�ตกงานหรือ ผู�จบการศึกษาใหม: เพ่ือปฏิบัติงานด�านการ

ป�องกันและดับไฟปSา การปลูกปSา รวมถึงการสร�างแหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอ่ืน ๆ 

2) การกระตุ�นระยะกลาง โดยใช�ประโยชน8จากแหล:งท:องเท่ียวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ ท้ังอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8

สัตว8ปSา พ้ืนท่ีปSาไม�เพ่ือนันทนาการ พ้ืนท่ีทะเลและชายหาด สวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยต�องปรับปรุงให�มีความพร�อม 

กำหนดมาตรการการท:องเท่ียววิถีใหม: (New normal) รวมถึงประชาสัมพันธ8เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเท่ียวภายในประเทศ 

ท้ังนี้ ควรมีการกระตุ�นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีรอบแหล:งท:องเท่ียว ท้ังท่ีพัก และร�านอาหาร ร�านค�าชุมชน เพ่ือสร�างรายได�ให�ราษฎรใน

พ้ืนท่ีด�วย 

3) การกระตุ�นเศรษฐกิจในระยะยาว ส:งเสริมการปลูกไม�ทีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก ซ่ึงในปHจจุบันและอนาคต 

ความต�องการผลิตภัณฑ8จากไม� ไม�แปรรูป และไม�เพ่ือพลังงาน มีแนวโน�มท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ควรมีการส:งเสริมให�มีการปลูกไม�มีค:าใน

ท่ีดินเอกสารสิทธิ์ รวมถึงท่ีดินราษฎรได�รับการอนุญาตจากรัฐ และต�องมีการดำเนินการเพ่ือรับรองมาตรฐานด�านปSาไม�เพ่ือ

ยกระดับสู:มาตรฐานการส:งออกของโลก และเร:งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องให�เกิดผลเปBน

รูปธรรม 

https://news.thaipbs.or.th/content/298309 

 



 

"บ๊ิกป�อม" ตรวจงาน ทส. ย้ำช:วยดูแลรักษาปSาไม� แหล:งน้ำ สิ่งแวดล�อม สร�างงาน อาชีพ เสริมรายได�ชุมชน เพ่ือเศรษฐกิจเข็มแข็ง

ยั่งยืน พร�อมมอบนโยบายท่ีสำคัญสำหรับการดำเนินงานในปF 2564 

วันนี้ (13พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น.พลเอก ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเปBนประธานการประชุมมอบนโยบาย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว:าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมนำคณะผู�บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร:วมให�การต�อนรับพร�อมท้ังรายงานสรุปแนว

ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯในรอบปFงบประมาณท่ีผ:านมา ณ ห�องอารีย8สัมพันธ8 อาคารกรมส:งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล�อม 

พลเอกประวิตร กล:าวขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส:วนท่ีได�ปฏิบัติงานในการสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการแก�ปHญหาให�กับ

ประชาชนเปBนอย:างดีพร�อมมอบนโยบายท่ีสำคัญ สำหรับการดำเนินงานในปF 2564โดยประการแรก เน�นย้ำเรื่อง การเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย8พระมหากษัตริย8ทรงเปBนพระประมุขของประเทศทรงปกครองประชาชนและแผ:นดินไทยให�ได�รับความร:มเย็นเปBนสุข

ตลอดมา ดังนั้น อยากให�ร:วมกันปกป�องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย8 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได� 

รองนายกฯ ยังเน�นย้ำการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมโดยให�มีการสำรวจและจัดหาอุปกรณ8ใน

การปฏิบัติงานให�มีความเพียงพอมีการพัฒนาศักยภาพของเจ�าหน�าท่ีให�สูงข้ึน ท้ังด�านองค8ความรู�และสมรรถภาพร:างกายรวมถึงสร�าง

ขวัญกำลังใจแก:เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีระดับล:างอีกท้ัง ยังเน�นย้ำให�สร�างความร:วมมือกับพลังประชาชน เอกชน 

รวมถึงท�องถ่ิน "เพ่ือร:วมขับเคลื่อนไทยไปด�วยกัน" โดยต�องขับเคลื่อนงานเดิมซ่ึงเปBนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร�างสุขให�คนไทย 

ดังนี้ 1) เรื่องการจัดท่ีดินทำกินและอยู:อาศัยในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผู�ยากไร� หรือไร�ท่ีดินทำกินภายใต�คณะกรรมการจัด

ท่ีดินแห:งชาติ (คทช.)ได�ขอให�เร:งรัดการสำรวจพ้ืนท่ีการอนุญาตให�เข�าทำประโยชน8 รวมถึงการสร�างสาธารณูปโภคและพัฒนา

อาชีพควบคู:ไปด�วยและดำเนินการฟ��นฟู พัฒนาปSาชุมชน ให�มีศักยภาพเพ่ือเปBนแหล:งการสร�างงานสร�างอาชีพและรายได�ของ

ชุมชนรวมถึงเปBนแหล:งอาหารของราษฎรเพ่ือลดรายจ:ายของครัวเรือน 

2) เรื่องการปลูกปSาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ภายใต�โครงการปลูกปSาและป�องกันไฟปSาซ่ึงเปBนโครงการท่ีดำเนินการร:วมกับศูนย8

อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 904วปร. 

3) เรื่องการดำเนินงานด�านทรัพยากรน้ำขอให�บูรณาการท้ังน้ำผิวดินและน้ำบาดาล เพ่ือการอุปโภคบริโภค น้ำเพ่ือการเกษตร 

อุตสาหกรรมและเพ่ือบริการการท:องเท่ียว 

4) เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือเกษตรแปลงใหญ:การจัดต้ังจุดจ:ายน้ำบาดาลในเส�นทางคมนาคมหลักและต�องมีการ

เติมน้ำใต�ดินเพ่ือเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติท่ีใหญ:ท่ีสุด 

5) การแก�ปHญหาคุณภาพอากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM2.5)ต�องมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการป�องกันและลด

ผลกระทบโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให�มากข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสี่ยง 

และ 6) การแก�ไขปHญหาสัตว8ปSา(ช�างและลิง) ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกล�ปSา รวมถึงการดูแลและอนุรักษ8สัตว8ทะเล

หายาก ปะการัง และแหล:งหญ�าทะเล. ในส:วนของ การป�องกันและแก�ไขปHญหาภัยพิบัติเพ่ือลดผลกระทบ การสูญเสีย ท้ังชีวิต



และทรัพย8สินของประชาชนโดยในเรื่องปHญหาไฟปSาและหมอกควัน ต�องทำความเข�าใจแก:ราษฎรถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน สร�าง

ความตระหนัก และการมีส:วนร:วม 

อีกท้ัง ให�ประสานงานกับผู�ว:าราชการจังหวัดเพ่ือผนึกกำลังท้ังฝSายปกครองฝSายความม่ันคง ส:วนท�องถ่ิน และประชาชน ในการ

เฝ�าระวัง ป�องกันการเกิดไฟปSามีการปฏิบัติงานเพ่ือการดับไฟเม่ือเกิดไฟปSา และมีการฟ��นฟูหลังการเกิดไฟปSาท้ังนี้ ต�องมีการ

เตรียมพร�อมของเครื่องมือ อุปกรณ8 และยุทธปHจจัยอ่ืน ๆท่ีเพียงพอต:อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับเรื่องปHญหาน้ำท:วม 

กระทรวงฯต�องบูรณาการร:วมกับกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดเป�าหมายการช:วยเหลือและประสานความร:วมมือกับ

หน:วยงานท่ีเก่ียวข�องให�มีความพร�อมท้ังยานพาหนะเครื่องมือ อุปกรณ8เพ่ือช:วยเหลือการอพยพของประชาชน การสูบน้ำ การ

สร�างพนังก้ันน้ำรวมถึงแจกจ:ายน้ำด่ืม และอาหารเพ่ือการยังชีพ ด�านปHญหาภัยแล�ง กระทรวงฯมีความสำคัญในการหาน้ำต�นทุน 

ท้ังแหล:งน้ำผิวดินธรรมชาติ และ น้ำบาดาลต�องประสานผู�ว:าราชการจังหวัด เพ่ือกำหนดเป�าหมายกรช:วยเหลือ โดยเฉพาะน้ำ

บาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ:และการจัดต้ังจุดจ:ายน้ำเพ่ือให�ประชาชนมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค ท่ีเพียงพอ 

ท�ายสุด พลเอกประวิตรได�กล:าวถึงการกระตุ�นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมซ่ึงรัฐบาลมีความมุ:งม่ัน ใน

การสร�างเศรษฐกิจให�ประชาชน ชุมชน อันจะส:งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดังนั้น อยากให�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อมเร:งรัดการดำเนินงานในการกระตุ�นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมดังนี้ 1) การกระตุ�น

เศรษฐกิจในระยะสั้นอยากให�มีการจ�างงาน สำหรับผู�ตกงานหรือ ผู�จบการศึกษาใหม: เพ่ือปฏิบัติงานด�านการป�องกันและดับไฟปSา

การปลูกปSารวมถึงการสร�างแหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอ่ืน ๆ 

2)การกระตุ�นระยะกลางโดยใช�ประโยชน8จากแหล:งท:องเท่ียวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ ท้ังอุทยานแห:งชาติเขตรักษาพันธุ8สัตว8

ปSา พ้ืนท่ีปSาไม�เพ่ือนันทนาการ พ้ืนท่ีทะเลและชายหาดสวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยต�องปรับปรุงให�มีความพร�อมกำหนด

มาตรการการท:องเท่ียววิถีใหม: (New normal) รวมถึงประชาสัมพันธ8เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเท่ียวภายในประเทศท้ังนี้ ควรมี

การกระตุ�นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีรอบแหล:งท:องเท่ียว ท้ังท่ีพัก และร�านอาหารร�านค�าชุมชน เพ่ือสร�างรายได�ให�ราษฎรในพ้ืนท่ีด�วย 

3) การกระตุ�นเศรษฐกิจในระยะยาวส:งเสริมการปลูกไม�ทีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูกซ่ึงในปHจจุบันและอนาคต 

ความต�องการผลิตภัณฑ8จากไม� ไม�แปรรูป และไม�เพ่ือพลังงานมีแนวโน�มท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้นควรมีการส:งเสริมให�มีการปลูกไม�มีค:าใน

ท่ีดินเอกสารสิทธิ์รวมถึงท่ีดินราษฎรได�รับการอนุญาตจากรัฐและต�องมีการดำเนินการเพ่ือรับรองมาตรฐานด�านปSาไม�เพ่ือยกระดับ

สู:มาตรฐานการส:งออกของโลกและเร:งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องให�เกิดผลเปBนรูปธรรม

 
https://www.nationtv.tv/main/content/378805807 

 



 

บ๊ิกป�อม ตรวจงานทส. ย้ำช:วยดูแลรักษาปSาไม� แหล:งน้ำ สิ่งแวดล�อม สร�างงาน อาชีพ เสริมรายได�ชุมชน เพ่ือเศรษฐกิจเข็มแข็งยั่งยืน 

วันท่ี 13 พ.ย.63 พล.อ.ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปBนประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นำคณะผู�บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร:วมให�การต�อนรับ พร�อมท้ังรายงานสรุปแนว

ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในรอบปFงบประมาณท่ีผ:านมา ณ ห�องอารีย8สัมพันธ8 อาคารกรมส:งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล�อม 

พล.อ.ประวิตร กล:าวขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส:วน ท่ีได�ปฏิบัติงานในการสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการแก�ปHญหาให�กับ

ประชาชนเปBนอย:างดี พร�อมมอบนโยบายท่ีสำคัญ สำหรับการดำเนินงานในปF 2564 โดยประการแรก เน�นย้ำเรื่อง การเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย8 พระมหากษัตริย8ทรงเปBนพระประมุขของประเทศ ทรงปกครองประชาชนและแผ:นดินไทยให�ได�รับความร:มเย็นเปBนสุข

ตลอดมา ดังนั้น อยากให�ร:วมกันปกป�อง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย8 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได� 

รองนายกฯ ยังเน�นย้ำ การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยให�มีการสำรวจและจัดหา

อุปกรณ8ในการปฏิบัติงานให�มีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจ�าหน�าท่ีให�สูงข้ึน ท้ังด�านองค8ความรู�และสมรรถภาพ

ร:างกาย รวมถึงสร�างขวัญกำลังใจแก:เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีระดับล:าง อีกท้ัง ยังเน�นย้ำให�สร�างความร:วมมือกับ

พลังประชาชน เอกชน รวมถึงท�องถ่ิน “เพ่ือร:วมขับเคลื่อนไทยไปด�วยกัน” 

โดยต�องขับเคลื่อนงานเดิม ซ่ึงเปBนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร�างสุขให�คนไทย ดังนี้ 1.เรื่องการจัดท่ีดินทำกินและอยู:อาศัย 

ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผู�ยากไร� หรือไร�ท่ีดินทำกิน ภายใต�คณะกรรมการจัดท่ีดินแห:งชาติ (คทช.) ได�ขอให�เร:งรัดการ

สำรวจพ้ืนท่ีการอนุญาตให�เข�าทำประโยชน8 การสร�างสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพควบคู:ไปด�วย ตลอดจนฟ��นฟู พัฒนาปSา

ชุมชน ให�มีศักยภาพเพ่ือเปBนแหล:งการสร�างงาน สร�างอาชีพและรายได�ของชุมชน 



2.เรื่องการปลูกปSา และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ภายใต�โครงการปลูกปSาและป�องกันไฟปSา 3.เรื่องการดำเนินงานด�านทรัพยากรน้ำ ขอให�

บูรณาการท้ังน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เพ่ือการอุปโภคบริโภค น้ำเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม และเพ่ือบริการการท:องเท่ียว 4.

เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือเกษตรแปลงใหญ: การจัดต้ังจุดจ:ายน้ำบาดาล ในเส�นทางคมนาคมหลัก และต�องมีการเติม

น้ำใต�ดินเพ่ือเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติท่ีใหญ:ท่ีสุด 

5.การแก�ปHญหาคุณภาพอากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ต�องมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการป�องกันและลด

ผลกระทบ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑล และติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให�มากข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสี่ยง และ6.

การแก�ไขปHญหาสัตว8ปSา โดยเฉพาะช�างและลิง ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกล�ปSา รวมถึงการดูแล และอนุรักษ8สัตว8

ทะเลหายาก ปะการัง และแหล:งหญ�าทะเล 

การป�องกันและแก�ไขปHญหาภัยพิบัติ เพ่ือลดผลกระทบ การสูญเสีย ท้ังชีวิตและทรัพย8สินของประชาชน เรื่องปHญหาไฟปSาและ

หมอกควัน ให�ทำความเข�าใจแก:ราษฎร ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน การประสานงานกับหน:วยงานท่ีเก่ียวข�อง การเตรียมความ

พร�อมของเครื่องมือ อุปกรณ8 ส:วนเรื่องน้ำท:วม กระทรวงฯ ต�องบูรณาการร:วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน:วยงานท่ีเก่ียวข�อง

เพ่ือช:วยเหลือประชาชน การสูบน้ำ สร�างพนังก้ันน้ำ แจกจ:ายน้ำด่ืม และอาหารยังชีพ ด�านภัยแล�ง กระทรวงฯ มีความสำคัญใน

การหาน้ำต�นทุน ท้ังแหล:งน้ำผิวดินธรรมชาติ และ น้ำบาดาล ต�องประสานผู�ว:าราชการจังหวัด เพ่ือกำหนดเป�าหมายกรช:วยเหลือ 

โดยเฉพาะน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ: และการจัดต้ังจุดจ:ายน้ำเพ่ือให�ประชาชนมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค ท่ีเพียงพอ 

กระตุ�นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�กระทรวงทรัพยากรฯ เร:งรัดกระตุ�นเศรษฐกิจในระยะสั้น อยาก

ให�มีการจ�างงาน สำหรับผู�ตกงานหรือ ผู�จบการศึกษาใหม: เพ่ือปฏิบัติงานด�านการป�องกันและดับไฟปSา การปลูกปSา รวมถึงการ

สร�างแหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอ่ืน ๆ 

การกระตุ�นระยะกลาง โดยใช�ประโยชน8จากแหล:งท:องเท่ียวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ ท้ังอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8สัตว8

ปSา พ้ืนท่ีปSาไม�เพ่ือนันทนาการ พ้ืนท่ีทะเลและชายหาด สวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยต�องปรับปรุงให�มีความพร�อม กำหนด

มาตรการการท:องเท่ียววิถีใหม: รวมถึงประชาสัมพันธ8เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเท่ียวภายในประเทศ เพ่ือกระตุ�นเศรษฐกิจใน

พ้ืนท่ีรอบแหล:งท:องเท่ียว ท้ังท่ีพัก และร�านอาหาร ร�านค�าชุมชน เพ่ือสร�างรายได�ให�ราษฎรในพ้ืนท่ีด�วย 

การกระตุ�นเศรษฐกิจในระยะยาว ส:งเสริมการปลูกไม�ทีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก ซ่ึงในปHจจุบันและอนาคต 

ความต�องการผลิตภัณฑ8จากไม� ไม�แปรรูป และไม�เพ่ือพลังงาน มีแนวโน�มท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ควรมีการส:งเสริมให�มีการปลูกไม�มีค:าใน

ท่ีดินเอกสารสิทธิ รวมถึงท่ีดินราษฎรได�รับการอนุญาตจากรัฐ และต�องมีการดำเนินการเพ่ือรับรองมาตรฐานด�านปSาไม�เพ่ือ

ยกระดับสู:มาตรฐานการส:งออกของโลก 

สุดท�ายพล.อ.ประวิตร ขอกำชับฝSายเลขานุการของคณะกรรมการ เร:งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานท่ี

เก่ียวข�องให�เกิดผลเปBนรูปธรรม และรายงานผลให�เปBนไปตามมติคณะกรรมการท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ ขอให�กรมทรัพยากรน้ำ กรม

ทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมควบคุมมลพิษ สนับสนุนการดำเนินงานภายใต�คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห:งชาติ และกอง

อำนวยการน้ำแห:งชาติอย:างเต็มท่ี 

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_5314703 



 

"บ๊ิกป�อม" ตรวจเยี่ยม ทส.ชมผลงานสนองตอบรัฐบาลทุกมิติ มอบนโยบายเทิดทูน ปกป�องสถาบันพระมหากษัตริย8 ซ่ึงเปBนศูนย8รวม
จิตใจของคนไทยท้ังชาติ  
เม่ือ 13 พ.ย. พล.ต.พัชร8ชศักด์ิ ปฏิรูปานนท8 ผู�ช:วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปvดเผยว:าวันนี้ เวลา 10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ8
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  และคณะ ได�เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร�อมให�กำลังใจในการปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม (ทส.ป  โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และผู�บริหารระดับสูง ร:วมให�การต�อนรับ ณ ห�องประชุมอารีย8สัมพันธ8 กรม
ส:งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
พล.อ.ประวิตร และคณะ ได�รับชมวิดีทัศน8สรุปผลการดำเนินงานท่ีผ:านมาและรับฟHงการบรรยายสรุป แนวทางการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของ ทส. จากนายวราวุธ ซ่ึงมีความคืบหน�าและความสำเร็จของงาน รวมท้ังมีแผนงานต:อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล 
ครอบคลุมทุกมิติ อย:างน:าพอใจ หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตร ได�กล:าวมอบนโยบาย ให�แก: ทส. ผ:านระบบวิดีทัศน8ทางไกลไปยัง 106
หน:วยงาน 76 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยมีใจความสำคัญคือ ในปF2564 นี้ ขอให� ทส. มุ:งม่ันในการปฏิบัติหน�าท่ี อย:างต:อเนื่อง ยึดม่ัน 
เทิดทูน และร:วมกันปกป�องสถาบันพระมหากษัตริย8 ซ่ึงเปBนศูนย8รวมจิตใจของคนไทยท้ังชาติ และในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จะต�องเพ่ิมเครื่องมือและอุปกรณ8 ท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัยให�เพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน เน�นการมีส:วนร:วมของพลังประชาชน เอกชน จิตอาสา รวมถึงท�องถ่ิน เพ่ือร:วมขับเคลื่อนไทยไปด�วยกัน การจัดท่ีดินทำกิน
และท่ีอยู:อาศัยในมีลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎร ผู�ยากไร� ให�เร:งรัดการสำรวจพ้ืนท่ีการอนุญาตให�เข�าทําประโยชน8 ให�เร:งฟ��นฟูและ
พัฒนาปSาชุมชน เพ่ือเปBนแหล:งสร�างงาน สร�างอาชีพและรายได�ให�กับชุมชน มีการปลูกปSาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ครอบคลุม ท่ัวทุก
จังหวัด เร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาล เพ่ือเกษตรแปลงใหญ: จัดต้ังจุดจ:ายน้ำบาดาลในเส�นทางคมนาคมหลัก เร:งเติมน้ำใต�ดินเพ่ือเปBน
แหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติท่ีใหญ:ท่ีสุด การแก�ปHญหาคุณภาพอากาศและฝุSนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ต�องวางมาตรการและวิธีปฏิบัติ 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสี่ยง เร:งแก�ไขปHญหาสัตว8ปSาคือ ช�างและลิงออกจากปSามารบกวนราษฎร และการอนุรักษ8สัตว8ทะเลหายาก การป�องกัน
ไฟปSาและหมอกควันให�ทำความเข�าใจแก:ราษฎรถึงผลกระทบ ท่ีจะเกิดข้ึน และให�ตระหนัก พร�อมเข�ามามีส:วนร:วม การแก�ไขปHญหาน้ำ
ท:วมให�ประสานกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในการช:วยเหลือประชาชน และปHญหาภัยแล�ง การหาน้ำต�นทุนท้ังแหล:งน้ำผิวดิน
ธรรมชาติและน้ำบาดาล ต�องประสานกับ ผวจ.ในพ้ืนท่ี สำหรับการกระตุ�นเศรษฐกิจ ในระยะสั้นให�มีการจ�างงานของผู�ตกงาน หรือผู�จบ
การศึกษาใหม: เพ่ือปฏิบัติงานด�านการป�องกัน และดับไฟปSา ในระยะกลาง ให�กำหนดมาตรการการท:องเท่ียววิถีใหม: และ
ประชาสัมพันธ8เชิญชวน นักท:องเท่ียวภายในประเทศ เพ่ือช:วยกระตุ�นเศรษฐกิจ และในระยะยาว ให�ส:งเสริมการปลูกไม�ท่ีมีค:า ทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับสู:มาตรฐาน การส:งออกของโลก 
พล.อ.ประวิตร ยังได�เน�นย้ำให� ทส. น�อมนำพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปFหลวง เปBนหลักนำทางในการแก�ปHญหา น้ำ ปSาไม� 
และท่ีดินทำกิน อย:างต:อเนื่อง เพ่ือช:วยเหลือพ่ีน�องประชาชน พร�อมกำชับให�กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรม
ควบคุมมลพิษ ต�องให�การสนับสนุนการดำเนินงานภายใต�คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห:งชาติ และกองอำนวยการน้ำแห:งชาติ อย:าง
เต็มท่ี และจริงจัง ด�วย 
https://www.newtv.co.th/news/69309 



 

“บ๊ิกป�อม” มอบนโยบาย ทส.บูรณาการทุกภาคส:วนแก�ไขปHญหาประชาชน   13 พ.ย. 2563  

พลเอก ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปBนประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว:าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม นำคณะผู�บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร:วมให�การต�อนรับ พร�อมท้ังรายงานสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานของกระทรวงฯ ในรอบปFงบประมาณท่ีผ:านมา ณ ห�องอารีย8สัมพันธ8 อาคารกรมส:งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได�กล:าวขอบคุณบุคลากรทุกภาคส:วนท่ีได�ปฏิบัติงานในการสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการ

แก�ปHญหาให�แก:ประชาชนเปBนอย:างดี พร�อมมอบนโยบายท่ีสำคัญสำหรับการดำเนินงานในปF 2564 โดยสรุปได�ดังนี้ คือ 

1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย8 พระมหากษัตริย8ทรงเปBนพระประมุขของประเทศ ทรงปกครองประชาชนและแผ:นดินไทย

ให�ได�รับความร:มเย็นเปBนสุขตลอดมา ดังนั้น อยากให�ร:วมกันปกป�อง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย8 และสำนึกในพระมหา

กรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได� 

2. การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยให�มีการสำรวจและจัดหาอุปกรณ8ในการ

ปฏิบัติงานให�มีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจ�าหน�าท่ีให�สูงข้ึน ท้ังด�านองค8ความรู�และสมรรถภาพร:างกาย รวมถึง

สร�างขวัญกำลังใจแก:เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีระดับล:าง อีกท้ังยังเน�นย้ำให�สร�างความร:วมมือกับพลังประชาชน 

เอกชน รวมถึงท�องถ่ิน “เพ่ือร:วมขับเคลื่อนไทยไปด�วยกัน” 

3. ต�องขับเคลื่อนงานเดิม ซ่ึงเปBนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร�างสุขให�คนไทย คือ 1) เรื่อง 

การจัดท่ีดินทำกินและอยู:อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผู�ยากไร� หรือไร�ท่ีดินทำกิน ภายใต�คณะกรรมการจัดท่ีดินแห:งชาติ 

(คทช.) ได�ขอให�เร:งรัดการสำรวจพ้ืนท่ีการอนุญาตให�เข�าทำประโยชน8 รวมถึงการสร�างสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพควบคู:ไป

ด�วย และดำเนินการฟ��นฟู พัฒนาปSาชุมชน ให�มีศักยภาพเพ่ือเปBนแหล:งการสร�างงาน สร�างอาชีพและรายได�ของชุมชน รวมถึงเปBน

แหล:งอาหารของราษฎรเพ่ือลดรายจ:ายของครัวเรือน 

2) เรื่องการปลูกปSา และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ภายใต�โครงการปลูกปSาและป�องกันไฟปSา ซ่ึงเปBนโครงการท่ีดำเนินการร:วมกับศูนย8

อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.   

3) เรื่องการดำเนินงานด�านทรัพยากรน้ำ ขอให�บูรณาการท้ังน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เพ่ือการอุปโภคบริโภค น้ำเพ่ือการเกษตร 

อุตสาหกรรม และเพ่ือบริการการท:องเท่ียว 

4) เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือเกษตรแปลงใหญ: การจัดต้ังจุดจ:ายน้ำบาดาล 

ในเส�นทางคมนาคมหลัก และต�องมีการเติมน้ำใต�ดินเพ่ือเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติท่ีใหญ:ท่ีสุด 



5) การแก�ปHญหาคุณภาพอากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ต�องมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการป�องกันและลด

ผลกระทบ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให�มากข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสี่ยง 

และ 

6) การแก�ไขปHญหาสัตว8ปSา (ช�างและลิง) ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกล�ปSา รวมถึงการดูแล และอนุรักษ8สัตว8ทะเลหา

ยาก ปะการัง และแหล:งหญ�าทะเล 

4. การป�องกันและแก�ไขปHญหาภัยพิบัติ เพ่ือลดผลกระทบ การสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย8สินของประชาชน โดยในเรื่องปHญหาไฟปSา

และหมอกควัน ต�องทำความเข�าใจแก:ราษฎรถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน สร�างความตระหนัก และการมีส:วนร:วม อีกท้ังให�

ประสานงานกับผู�ว:าราชการจังหวัดเพ่ือผนึกกำลังท้ังฝSายปกครอง ฝSายความม่ันคง ส:วนท�องถ่ิน และประชาชน ในการเฝ�าระวัง 

ป�องกันการเกิดไฟปSา มีการปฏิบัติงานเพ่ือการดับไฟเม่ือเกิดไฟปSา และมีการฟ��นฟูหลังการเกิดไฟปSา ท้ังนี้ ต�องมีการเตรียมพร�อม

ของเครื่องมือ อุปกรณ8 และยุทธปHจจัยอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอต:อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับเรื่องปHญหาน้ำท:วม กระทรวงฯ ต�อง

บูรณาการร:วมกับกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดเป�าหมายการช:วยเหลือ ประสานความร:วมมือกับหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องให�มี

ความพร�อมท้ังยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ8เพ่ือช:วยเหลือการอพยพของประชาชน การสูบน้ำ การสร�างพนังก้ันน้ำ รวมถึง

แจกจ:ายน้ำด่ืม และอาหารเพ่ือการยังชีพ ด�านปHญหาภัยแล�ง กระทรวงฯ มีความสำคัญในการหาน้ำต�นทุน ท้ังแหล:งน้ำผิวดิน

ธรรมชาติ และน้ำบาดาล ต�องประสานผู�ว:าราชการจังหวัดเพ่ือกำหนดเป�าหมายการช:วยเหลือ โดยเฉพาะน้ำบาดาลเพ่ือ

การเกษตรแปลงใหญ: และการจัดต้ังจุดจ:ายน้ำเพ่ือให�ประชาชนมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคท่ีเพียงพอ 

5. กระตุ�นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงรัฐบาลมีความมุ:งม่ันในการสร�างเศรษฐกิจให�ประชาชน ชุมชน 

อันจะส:งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น อยากให�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเร:งรัดการดำเนินงาน

ในการกระตุ�นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ดังนี้ 

1) การกระตุ�นเศรษฐกิจในระยะสั้น อยากให�มีการจ�างงานสำหรับผู�ตกงานหรือผู�จบการศึกษาใหม: เพ่ือปฏิบัติงานด�านการป�องกัน

และดับไฟปSา การปลูกปSา รวมถึงการสร�างแหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอ่ืนๆ 

2) การกระตุ�นระยะกลาง โดยใช�ประโยชน8จากแหล:งท:องเท่ียวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ ท้ังอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8

สัตว8ปSา พ้ืนท่ีปSาไม�เพ่ือนันทนาการ พ้ืนท่ีทะเลและชายหาด 

สวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยต�องปรับปรุงให�มีความพร�อม กำหนดมาตรการการท:องเท่ียววิถีใหม: (New normal) รวมถึง

ประชาสัมพันธ8เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเท่ียวภายในประเทศ ท้ังนี้ ควรมีการกระตุ�นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีรอบแหล:งท:องเท่ียว ท้ังท่ี

พัก และร�านอาหาร ร�านค�าชุมชน เพ่ือสร�างรายได�ให�ราษฎรในพ้ืนท่ีด�วย 

3) การกระตุ�นเศรษฐกิจในระยะยาว ส:งเสริมการปลูกไม�มีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก ซ่ึงในปHจจุบันและอนาคต

ความต�องการผลิตภัณฑ8จากไม� ไม�แปรรูป และไม�เพ่ือพลังงาน มีแนวโน�มท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ควรมีการส:งเสริมให�มีการปลูกไม�มีค:าใน

ท่ีดินเอกสารสิทธิ รวมถึงท่ีดินราษฎรได�รับการอนุญาตจากรัฐ และต�องมีการดำเนินการเพ่ือรับรองมาตรฐานด�านปSาไม�เพ่ือ

ยกระดับสู:มาตรฐานการส:งออกของโลก 

6. ขอกำชับฝSายเลขานุการของคณะกรรมการ เร:งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องให�เกิดผลเปBน

รูปธรรม และรายงานผลให�เปBนไปตามมติคณะกรรมการท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ ขอให�กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ

กรมควบคุมมลพิษ สนับสนุนการดำเนินงานภายใต�คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห:งชาติ และกองอำนวยการน้ำแห:งชาติอย:าง

เต็มท่ี 

https://mgronline.com/business/detail/9630000117456 



 

“บ๊ิกป�อม”ตรวจงาน ทส.ย้ำขรก.เทิดทูนสถาบัน ลุย 6 ภารกิจดูแลทรัพยากร พร�อมกระตุ�นเศรษฐกิจจ�างงาน-เปvดแหล:ง
ท:องเท่ียว-ปลูกไม�มีค:า 
เม่ือวันท่ี 13 พ.ย. พล.อ.ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปBนประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นำคณะผู�บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร:วมให�การต�อนรับ พร�อมท้ังรายงานสรุปแนว

ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในรอบปFงบประมาณท่ีผ:านมา 

พล.อ.ประวิตร กล:าวว:า ขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส:วน ท่ีได�ปฏิบัติงานในการสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการแก�ปHญหา

ให�กับประชาชนเปBนอย:างดี พร�อมมอบนโยบายท่ีสำคัญ สำหรับการดำเนินงานในปF 2564 โดยประการแรก เน�นย้ำเรื่อง การ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย8 พระมหากษัตริย8ทรงเปBนพระประมุขของประเทศ ทรงปกครองประชาชนและแผ:นดินไทยให�

ได�รับความร:มเย็นเปBนสุขตลอดมา ดังนั้น อยากให�ร:วมกันปกป�อง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย8 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาท่ีสุดมิได� 

รองนายกฯ ยังกล:าวย้ำถึงการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยให�มีการสำรวจและจัดหา

อุปกรณ8ในการปฏิบัติงานให�มีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจ�าหน�าท่ีให�สูงข้ึน ท้ังด�านองค8ความรู�และสมรรถภาพ

ร:างกาย รวมถึงสร�างขวัญกำลังใจแก:เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีระดับล:าง อีกท้ัง ยังเน�นย้ำให�สร�างความร:วมมือกับ

พลังประชาชน เอกชน รวมถึงท�องถ่ิน “เพ่ือร:วมขับเคลื่อนไทยไปด�วยกัน” โดยต�องขับเคลื่อนงานเดิม ซ่ึงเปBนนโยบายสำคัญของ

รัฐบาลในการสร�างสุขให�คนไทย ดังนี้ 1.เรื่องการจัดท่ีดินทำกินและอยู:อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผู�ยากไร� หรือไร�ท่ีดิน

ทำกิน ภายใต�คณะกรรมการจัดท่ีดินแห:งชาติ (คทช.) ได�ขอให�เร:งรัดการสำรวจพ้ืนท่ีการอนุญาตให�เข�าทำประโยชน8 รวมถึงการ

สร�างสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพควบคู:ไปด�วย และดำเนินการฟ��นฟู พัฒนาปSาชุมชน ให�มีศักยภาพเพ่ือเปBนแหล:งการสร�างงาน 

สร�างอาชีพและรายได�ของชุมชน รวมถึงเปBนแหล:งอาหารของราษฎรเพ่ือลดรายจ:ายของครัวเรือน 2.เรื่องการปลูกปSา และเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียว ภายใต�โครงการปลูกปSาและป�องกันไฟปSา ซ่ึงเปBนโครงการท่ีดำเนินการร:วมกับศูนย8อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 

904 วปร. 

3.เรื่องการดำเนินงานด�านทรัพยากรน้ำขอให�บูรณาการท้ังน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เพ่ือการอุปโภคบริโภค น้ำเพ่ือการเกษตร 

อุตสาหกรรม และเพ่ือบริการการท:องเท่ียว 4.เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือเกษตรแปลงใหญ: การจัดต้ังจุดจ:ายน้ำ

บาดาล ในเส�นทางคมนาคมหลัก และต�องมีการเติมน้ำใต�ดินเพ่ือเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติท่ีใหญ:ท่ีสุด 5.การแก�ปHญหา

คุณภาพอากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ต�องมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการป�องกันและลดผลกระทบ 

โดยเฉพาะในกทม. และปริมณฑล และติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให�มากข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสี่ยง และ 6.การแก�ไข

ปHญหาสัตว8ปSา (ช�างและลิง) ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกล�ปSา รวมถึงการดูแลและอนุรักษ8สัตว8ทะเลหายาก ปะการัง 

และแหล:งหญ�าทะเล 

พล.อ.ประวิตร กล:าวว:า ในส:วนของ การป�องกันและแก�ไขปHญหาภัยพิบัติ เพ่ือลดผลกระทบ การสูญเสีย ท้ังชีวิตและทรัพย8สินของ

ประชาชน โดยในเรื่องปHญหาไฟปSาและหมอกควัน ต�องทำความเข�าใจแก:ราษฎร ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน สร�างความตระหนัก 



และการมีส:วนร:วม อีกท้ัง ให�ประสานงานกับผู�ว:าราชการจังหวัดเพ่ือผนึกกำลังท้ังฝSายปกครอง ฝSายความม่ันคง ส:วนท�องถ่ิน และ

ประชาชน ในการเฝ�าระวัง ป�องกันการเกิดไฟปSา มีการปฏิบัติงานเพ่ือการดับไฟเม่ือเกิดไฟปSา และมีการฟ��นฟูหลังการเกิดไฟปSา 

ท้ังนี้ ต�องมีการเตรียมพร�อมของเครื่องมือ อุปกรณ8 และยุทธปHจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอต:อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

พล.อ.ประวิตร ยังกล:าวถึงการกระตุ�นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงรัฐบาลมีความมุ:งม่ัน ในการสร�าง

เศรษฐกิจให�ประชาชน ชุมชน อันจะส:งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น อยากให�กระทรวงทรัพยากรฯ เร:งรัดการ

ดำเนินงานในการกระตุ�นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ดังนี้ 1.การกระตุ�นเศรษฐกิจในระยะสั้น อยากให�

มีการจ�างงาน สำหรับผู�ตกงานหรือ ผู�จบการศึกษาใหม: เพ่ือปฏิบัติงานด�านการป�องกันและดับไฟปSา การปลูกปSา รวมถึงการสร�าง

แหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอ่ืน ๆ 2.การกระตุ�นระยะกลาง โดยใช�ประโยชน8จากแหล:งท:องเท่ียวทางธรรมชาติ

ของกระทรวงฯ ท้ังอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8สัตว8ปSา พ้ืนท่ีปSาไม�เพ่ือนันทนาการ พ้ืนท่ีทะเลและชายหาด สวนสัตว8 สวน

พฤกษศาสตร8 โดยต�องปรับปรุงให�มีความพร�อม กำหนดมาตรการการท:องเท่ียววิถีใหม: (New normal) รวมถึงประชาสัมพันธ8

เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเท่ียวภายในประเทศ ท้ังนี้ ควรมีการกระตุ�นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีรอบแหล:งท:องเท่ียว ท้ังท่ีพัก และ

ร�านอาหาร ร�านค�าชุมชน เพ่ือสร�างรายได�ให�ราษฎรในพ้ืนท่ีด�วย 

3.การกระตุ�นเศรษฐกิจในระยะยาว ส:งเสริมการปลูกไม�มีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก ซ่ึงในปHจจุบันและอนาคต 

ความต�องการผลิตภัณฑ8จากไม� ไม�แปรรูป และไม�เพ่ือพลังงาน มีแนวโน�มท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ควรมีการส:งเสริมให�มีการปลูกไม�มีค:าใน

ท่ีดินเอกสารสิทธิ รวมถึงท่ีดินราษฎรได�รับการอนุญาตจากรัฐ และต�องมีการดำเนินการเพ่ือรับรองมาตรฐานด�านปSาไม�เพ่ือ

ยกระดับสู:มาตรฐานการส:งออกของโลก และเร:งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องให�เกิดผลเปBน

รูปธรรม 

https://www.dailynews.co.th/politics/806681 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“ประวิตร” เข�ม มอบนโยบาย 6 ภารกิจสำคัญทส. แก�ปHญหาความเดือดร�อนของประชาชน   13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปBนประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว:าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นำคณะผู�บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร:วมให�การต�อนรับ พร�อมท้ังรายงาน

สรุปแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในรอบปFงบประมาณท่ีผ:านมา ณ ห�องอารีย8สัมพันธ8 อาคารกรมส:งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล�อม  

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได�กล:าวขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส:วน ท่ีได�ปฏิบัติงานในการสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการ

แก�ปHญหาให�กับประชาชนเปBนอย:างดี พร�อมมอบนโยบายท่ีสำคัญ สำหรับการดำเนินงานในปF 2564 โดยสรุปได� ดังนี้ คือ 1.การ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย8 พระมหากษัตริย8ทรงเปBนพระประมุขของประเทศ ทรงปกครองประชาชนและแผ:นดินไทยให�

ได�รับความร:มเย็นเปBนสุขตลอดมา ดังนั้น อยากให�ร:วมกันปกป�อง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย8 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาท่ีสุดมิได� 2.การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยให�มีการสำรวจและจัดหาอุปกรณ8

ในการปฏิบัติงานให�มีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจ�าหน�าท่ีให�สูงข้ึน ท้ังด�านองค8ความรู�และสมรรถภาพร:างกาย 

รวมถึงสร�างขวัญกำลังใจแก:เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีระดับล:าง อีกท้ัง ยังเน�นย้ำให�สร�างความร:วมมือกับพลัง

ประชาชน เอกชน รวมถึงท�องถ่ิน “เพ่ือร:วมขับเคลื่อนไทยไปด�วยกัน”  

3. ต�องขับเคลื่อนงานเดิม ซ่ึงเปBนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร�างสุขให�คนไทย  คือ 1) เรื่อง 

การจัดท่ีดินทำกินและอยู:อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผู�ยากไร� หรือไร�ท่ีดินทำกิน ภายใต�คณะกรรมการจัดท่ีดินแห:งชาติ 

(คทช.) ได�ขอให�เร:งรัดการสำรวจพ้ืนท่ีการอนุญาตให�เข�าทำประโยชน8 รวมถึงการสร�างสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพควบคู:ไป

ด�วย และดำเนินการฟ��นฟู พัฒนาปSาชุมชน ให�มีศักยภาพเพ่ือเปBนแหล:งการสร�างงาน สร�างอาชีพและรายได�ของชุมชน รวมถึงเปBน

แหล:งอาหารของราษฎรเพ่ือลดรายจ:ายของครัวเรือน 2) เรื่องการปลูกปSา และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ภายใต�โครงการปลูกปSาและ

ป�องกันไฟปSา ซ่ึงเปBนโครงการท่ีดำเนินการร:วมกับศูนย8อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  3) เรื่องการดำเนินงาน

ด�านทรัพยากรน้ำ 

ขอให�บูรณาการท้ังน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เพ่ือการอุปโภคบริโภค น้ำเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม และเพ่ือบริการการท:องเท่ียว 

4) เรื่องการเร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือเกษตรแปลงใหญ: การจัดต้ังจุดจ:ายน้ำบาดาล  



ในเส�นทางคมนาคมหลัก และต�องมีการเติมน้ำใต�ดินเพ่ือเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติท่ีใหญ:ท่ีสุด 5) การแก�ปHญหาคุณภาพ

อากาศ และฝุSนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ต�องมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการป�องกันและ 

ลดผลกระทบ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให�มากข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนท่ี

เสี่ยง และ 6) การแก�ไขปHญหาสัตว8ปSา (ช�างและลิง) ออกจากปSามารบกวนราษฎรในบริเวณใกล�ปSา รวมถึงการดูแล และอนุรักษ8

สัตว8ทะเลหายาก ปะการัง และแหล:งหญ�าทะเล  

4. การป�องกันและแก�ไขปHญหาภัยพิบัติ เพ่ือลดผลกระทบ การสูญเสีย ท้ังชีวิตและทรัพย8สินของประชาชน โดยในเรื่องปHญหาไฟ

ปSาและหมอกควัน ต�องทำความเข�าใจแก:ราษฎร ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน สร�างความตระหนัก และการมีส:วนร:วม อีกท้ัง ให�

ประสานงานกับผู�ว:าราชการจังหวัดเพ่ือผนึกกำลังท้ังฝSายปกครอง ฝSายความม่ันคง ส:วนท�องถ่ิน และประชาชน ในการเฝ�าระวัง 

ป�องกันการเกิดไฟปSา มีการปฏิบัติงานเพ่ือการดับไฟเม่ือเกิดไฟปSา และมีการฟ��นฟูหลังการเกิดไฟปSา ท้ังนี้ ต�องมีการเตรียมพร�อม

ของเครื่องมือ อุปกรณ8 และยุทธปHจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอต:อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับเรื่องปHญหาน้ำท:วม กระทรวงฯ  

ต�องบูรณาการร:วมกับกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดเป�าหมายการช:วยเหลือ ประสานความร:วมมือกับหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องให�

มีความพร�อมท้ังยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ8เพ่ือช:วยเหลือการอพยพของประชาชน การสูบน้ำ การสร�างพนังก้ันน้ำ รวมถึง

แจกจ:ายน้ำด่ืม และอาหารเพ่ือการยังชีพ ด�านปHญหาภัยแล�ง กระทรวงฯ มีความสำคัญในการหาน้ำต�นทุน ท้ังแหล:งน้ำผิวดิน

ธรรมชาติ และ น้ำบาดาล ต�องประสานผู�ว:าราชการจังหวัด เพ่ือกำหนดเป�าหมายกรช:วยเหลือ โดยเฉพาะน้ำบาดาลเพ่ือ

การเกษตรแปลงใหญ: และการจัดต้ังจุดจ:ายน้ำเพ่ือให�ประชาชนมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค ท่ีเพียงพอ 

5. กระตุ�นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงรัฐบาลมีความมุ:งม่ัน ในการสร�างเศรษฐกิจให�ประชาชน 

ชุมชน อันจะส:งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น อยากให�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เร:งรัดการ

ดำเนินงานในการกระตุ�นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ดังนี้ 1) การกระตุ�นเศรษฐกิจในระยะสั้น อยากให�

มีการจ�างงาน สำหรับผู�ตกงานหรือ ผู�จบการศึกษาใหม: เพ่ือปฏิบัติงานด�านการป�องกันและดับไฟปSา การปลูกปSา รวมถึงการสร�าง

แหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอ่ืน ๆ 2) การกระตุ�นระยะกลาง โดยใช�ประโยชน8จากแหล:งท:องเท่ียวทางธรรมชาติ

ของกระทรวงฯ ท้ังอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8สัตว8ปSา พ้ืนท่ีปSาไม�เพ่ือนันทนาการ พ้ืนท่ีทะเลและชายหาด  

สวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยต�องปรับปรุงให�มีความพร�อม กำหนดมาตรการการท:องเท่ียววิถีใหม: (New normal) รวมถึง

ประชาสัมพันธ8เชิญชวนโดยเฉพาะนักท:องเท่ียวภายในประเทศ ท้ังนี้ ควรมีการกระตุ�นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีรอบแหล:งท:องเท่ียว ท้ังท่ี

พัก และร�านอาหาร ร�านค�าชุมชน เพ่ือสร�างรายได�ให�ราษฎรในพ้ืนท่ีด�วย 3) การกระตุ�นเศรษฐกิจในระยะยาว ส:งเสริมการปลูกไม�

ทีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก ซ่ึงในปHจจุบันและอนาคต ความต�องการผลิตภัณฑ8จากไม� ไม�แปรรูป และไม�เพ่ือ

พลังงาน มีแนวโน�มท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ควรมีการส:งเสริมให�มีการปลูกไม�มีค:าในท่ีดินเอกสารสิทธิ รวมถึงท่ีดินราษฎรได�รับการ

อนุญาตจากรัฐ และต�องมีการดำเนินการเพ่ือรับรองมาตรฐานด�านปSาไม�เพ่ือยกระดับสู:มาตรฐานการส:งออกของโลก 

6. ขอกำชับฝSายเลขานุการของคณะกรรมการ เร:งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องให�เกิดผลเปBนรูปธรรม 

และรายงานผลให�เปBนไปตามมติคณะกรรมการท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ ขอให�กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมควบคุม

มลพิษ สนับสนุนการดำเนินงานภายใต�คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห:งชาติ และกองอำนวยการน้ำแห:งชาติอย:างเต็มท่ี 

https://www.thaipost.net/main/detail/83730 

 



 

"ประวิตร" พอใจแผนงานด�านสิ่งแวดล�อม โดยเฉพาะการแก�ปHญหาน้ำผิวดินและน้ำใต�ดิน ขณะท่ี "วราวุธ" เตรียมข้ึนเหนือสัปดาห8

หน�าติดตามงานลดเชื้อเพลิงสะสมในเขตปSา 

               พลเอก ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได�ตรวจเยี่ยมและติดตามแผนงานต:างๆของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พร�อมมอบนโยบายการดำเนินงานปF 2564 ให�เกิดความต:อเนื่อง ท้ังการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย8 // การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม // ต�องขับเคลื่อนงานเดิม เช:น การ

จัดท่ีดินทำกินและอยู:อาศัย , การปลูกปSา , งานด�านทรัพยากรน้ำ , เร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือเกษตรแปลงใหญ: , การ

แก�ปHญหาคุณภาพอากาศและฝุSนละอองขนาดเล็ก PM2.5 , การแก�ปHญหาสัตว8ปSาโดยเฉพาะช�างและลิง // การป�องกันและ

แก�ปHญหาภัยพิบัติเพ่ือลดผลกระทบและการสูญเสีย ท้ังชีวิตและทรัพย8สินของประชาชน // กระตุ�นเศรษฐกิจจากฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และสุดท�าย ขอกำชับฝSายเลขานุการของคณะกรรมการเร:งรัดติดตามผลการปฏิบัติของ

หน:วยงานท่ีเก่ียวข�องให�เกิดผลรูปธรรมและรายงานผลให�เปBนไปตามมติคณะกรรมการท่ีเก่ียวข�อง 

               โดย รองนายกรัฐมนตรี กล:าวว:า ภาพรวมงานท่ีกำชับให�หน:วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

ดำเนินการเปBนไปตามแผนงาน โดยเฉพาะเรื่องความเปBนอยู:ของประชาชนและการสร�างสาธารณูปโภค ควบคู:กับการพัฒนาอาชีพ

และฟ��นฟูปSา โดยเฉพาะปSาชุมชนให�เปBนแหล:งสร�างงานและรายได� รวมถึง การเน�นแผนงานน้ำผิวดินและน้ำบาดาล เพ่ือแก�ปHญหา

ภัยแล�งและอุทกภัยให�กับประชาชน ควบคู:กับการทำแก�มลิงในพ้ืนท่ีเพ่ือกักเก็บน้ำไว�ใช�หน�าแล�ง เนื่องจากคาดการณ8ว:า

สถานการณ8น้ำในปF 2564 จะรุนแรงไม:แพ�ปFนี้ ซ่ึงภาคเหนือค:อนข�างประสบปHญหามีน้ำกักเก็บในแต:ละแห:งเพียงแค:ร�อยละ 30 

จำเปBนต�องเร:งขุดเจาะบ:อบาดาลเพ่ือช:วยบรรเทาผลกระทบ 

               ด�าน นายวราวธุ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว:าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล:าวว:า นายกรัฐมนตรี ได�

เน�นย้ำเร:งแก�ปHญหาฝุSนละออง หมอกควัน และไฟปSาอย:างมาก จึงให�เดินหน�ามาตรการอย:างเคร:งครัด อย:างพ้ืนท่ี 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเพ่ิมการตรวจสอบควันดำรถยนต8ส:วนบุคคลท่ีมีการเผาไหม�ไม:สมบูรณ8 ส:วนภาคเหนือจะเร:ง

กำจัดเชื้อเพลิงสะสมให�ลดลงก:อนเข�าหน�าแล�ง โดยในสัปดาห8หน�าตนเองจะลงพ้ืนท่ีติดตามการทำงานในจังหวัดเชียงใหม: 

เชียงราย และลำพูน เพ่ือดูปริมาณเชื้อเพลิงท่ีสะสมอยู:ในพ้ืนท่ี ด�วยการให�เจ�าหน�าท่ีและชาวบ�านช:วยกันเก็บกวาดใบไม�ท่ีร:วงหล:น

นำมาขายให�กับบริษัทเอกชน เพ่ือนำมาแปรรูปเปBนเพลิงอาร8ดีเอฟ หรือการแปรรูปขยะเปBนพลังงาน คาดว:า น:าจะรวบรวมได�

ประมาณ 80 ตัน ถือเปBน 1 ในแผนงานท่ีจะช:วยลดเชื้อเพลิงเกิดไฟปSาหมอกควันให�ลดลงกว:าปF 2563 ได�ถึงร�อยละ 20 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201113133517938 



 

จี้ ทส. จ�างงานคนจบใหม:กระตุ�นเศรษฐกิจ เปvดแหล:งท:องเท่ียวธรรมชาติ 

14 พ.ย. 2563  

พล.อ.ประวิตร วงษ8สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ว:า ขอให� ทส.

ร:วมกันปกป�อง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย8และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได� ขณะเดียวกันให�มีการเพ่ิมศักยภาพ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยให�สร�างความร:วมมือกับพลังประชาชน เอกชน รวมถึงท�องถ่ินเพ่ือร:วม

ขับเคลื่อนไทยไปด�วยกัน และขอให�สานต:องานเดิมท่ีทำ ได�แก: การจัดท่ีดินทำกินและอยู:อาศัย ในลักษณะแปลงรวมแก:ราษฎรผู�

ยากไร� หรือไร�ท่ีดินทำกินภายใต�คณะกรรมการจัดท่ีดินแห:งชาติ (คทช.) เร:งรัดการสำรวจพ้ืนท่ีการอนุญาตให�เข�าทำประโยชน8 

รวมถึงการสร�างสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพควบคู:ไปด�วย และฟ��นฟูพัฒนาปSาชุมชนให�มีศักยภาพเพ่ือเปBนแหล:งการสร�างงาน

สร�างอาชีพและรายได�ของชุมชน รวมท้ังการปลูกปSา และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ภายใต�โครงการปลูกปSาและป�องกันไฟปSา ซ่ึงเปBน

โครงการท่ีดำเนินการร:วมกับศูนย8อำนวยการใหญ:จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. การเร:งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือเกษตร

แปลงใหญ: การจัดต้ังจุดจ:ายน้ำบาดาลในเส�นทางคมนาคมหลัก และต�องมีการเติมน้ำใต�ดินเพ่ือเปBนแหล:งเก็บกักน้ำธรรมชาติท่ี

ใหญ:ท่ีสุดตลอดจนการแก�ปHญหาคุณภาพอากาศ และฝุSน PM2.5 ซ่ึงต�องมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการป�องกันและลด

ผลกระทบ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

“ท่ีสำคัญต�องมีการกระตุ�นเศรษฐกิจ โดยระยะสั้นให�มีการจ�างงาน สำหรับผู�ตกงานหรือผู�จบการศึกษาใหม: เพ่ือปฏิบัติงานด�าน

การป�องกันและดับไฟปSา การปลูกปSา รวมถึงการสร�างแหล:งอาหารและแหล:งน้ำสำหรับสัตว8ปSา และอ่ืนๆ ระยะกลาง โดยใช�

ประโยชน8จากแหล:งท:องเท่ียวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ ท้ังอุทยานแห:งชาติ เขตรักษาพันธุ8สัตว8ปSา พ้ืนท่ีปSาไม�เพ่ือนันทนาการ 

พ้ืนท่ีทะเลและชายหาด สวนสัตว8 สวนพฤกษศาสตร8 โดยเชิญชวนนักท:องเท่ียวภายในประเทศ และระยะยาว ส:งเสริมการปลูกไม�

มีค:าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปSาปลูก” พล.อ.ประวิตรกล:าว 

https://www.thairath.co.th/news/local/1976439 

 

 

 

 

 

 

 



 

เครือซีพีร:วมงานครบรอบ5ปFสถาปนา 'น้ำพางโมเดล'เปลี่ยนภูเขาหัวโล�นสู:ระบบเกษตรเชิงนิเวศน:าน วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 

ภูเขาหัวโล�น น้ำพางโมเดล สถาปนา ร:วมงานครบรอบ5ปF เครือซีพี ระบบเกษตรเชิงนิเวศ 

เม่ือ 31 ตุลาคม 2563 ท่ีผ:านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว:าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พร�อมด�วย นาย

จตุพร บุรุษพัฒน8 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นายนิพันธ8 บุญหลวง ผู�ว:าราชการจังหวัดน:าน นายธัญญา เนติ

ธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห:งชาติ สัตว8ปSาและพันธุ8พืช นายอดิศร นุชดำรงค8 อธิบดีกรมปSาไม� นายประยงค8 ดอกลำไย ผู�

อำนวยการมลูนิธิพัฒนาภาคเหนือ และนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส ด�านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือ

เจริญโภคภัณฑ8 จำกัด พร�อมด�วยหน:วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนกว:า 300 คน เข�าร:วมงาน "ครบรอบ 5 ปF 

สถาปนาน้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโล�นสู:ระบบเกษตรเชิงนิเวศ" และพิธีลงนามบันทึกความร:วมมือระหว:างกัน ณ โรงเรียนบ�านน้ำ

พาง ต.น้ำพาง อ.แม:จริม จ.น:าน  

ในการนี้ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส ด�านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ8 จำกัด เปvดเผย

ว:า "น้ำพางโมเดล" เปBนโครงการท่ี คุณศุภชัย เจียรวนนท8 CEO เครือเจริญโภคภัณฑ8 เข�าร:วมมือกับภาคีเครือข:ายหลายภาคส:วน 

โดยเฉพาะภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ต้ังแต:ปF 2559 โดยมีเป�าหมายท่ีมุ:งฟ��นฟูปSาและรักษาผืนปSาธรรมชาติ ท่ีมีอยู:ถึงร�อยละ 

90 ของ ต.น้ำพางให�ได�รับการจัดการดูแลรักษาโดยชุมชนท�องถ่ินอย:างสมดุล และยั่งยืน 

มีการใช�ระบบฐานข�อมูล จำแนกและกำหนดขอบเขต ท่ีดินทำกิน ท่ีอยู:อาศัย ปSาชุมชน และผืนปSาธรรมชาติ เพ่ือวางแผนการจัดการ

พ้ืนท่ีอย:างเหมาะสม ภายใต�การมีส:วนร:วมของทุกภาคส:วน รวมถึงการสร�างความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยนอาชีพ จากพืชเชิงเด่ียวมาสู:

การผลิตในระบบเกษตรผสมผสาน ลดผลกระทบต:อสิ่งแวดล�อม เพ่ิมข้ึนอย:างน�อยปFละ 20 % ของพ้ืนท่ีทำกินใน 5 ปF พ้ืนท่ีจะ

เปลี่ยนเปBนเกษตรผสมผสานท้ัง 100% พัฒนาและยกระดับอาชีพ สร�างรายได�ท้ังในและนอกภาคเกษตรควบคู:ไปกับการอนุรักษ8 ดิน 

น้ำ ปSา อย:างสมดุล 

ปHจจุบัน โครงการ "น้ำพางโมเดล" ดำเนินการมาแล�ว 5 ปF มีพ้ืนท่ีปSาท่ีได�รับการฟ��นฟูแล�ว 2,767 ไร: สมาชิก 285 ราย จาก 10 หมู:บ�าน 

ต.น้ำพาง จ.น:าน ผลผลิตสามารถสร�างรายได�ให�ชาวบ�าน มีการต้ังศูนย8เพาะกล�าไม�ชุมชน ศูนย8แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ

พัฒนากลุ:มเกษตรกรทำธุรกิจในรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 

https://www.naewna.com/relation/531721 



 

 

ปSาไม�ลงพ้ืนท่ีสอบปม ตร.ยุติเรื่องคดีกลุ:มทุนส:งเครื่องจักร อบจ.รุกปSาบ�านบางนุ พังงา   วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2563  

ปSาไม�รับลูกอธิบดีสอบผู�เก่ียวข�องปมพนักงานสอบสวนส:งอัยการยุติเรื่อง คดีกลุ:มนายทุนพร�อมเครื่องจักร บุกรุกปSาบ�านบางนุ อ.

ตะก่ัวทุ:ง จ.พังงา ขณะท่ี ผกก.เคยแจง อบต.ร�องขอเข�าไปช:วยซ:อมถนนเท:านั้นไม:เก่ียวข�องรุกปSา 

สำนักข:าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว:า เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 2563 นายศุภชัย สุกใส ผู�อำนวยการศูนย8ปราบปราม 4 

กรมปSาไม� (ศูนย8หน�าพยัฆไพรใต�) ในฐานะ ประธานคณะกรรมการสอบสวน พร�อมด�วยเจ�าหน�าท่ีนิติกรจากกรมปSาไม� ร:วมกัน

สอบสวน นายประวิทย8 ช:วยหมุด ผู�อำนวยการศูนย8ปSาไม�จังหวัดพังงา และ เจ�าหน�าท่ีหน:วยป�องกันและรักษาปSาท่ี พง.2 ท�าย

เหมือง ตามคำสั่งของอธิบดีกรมปSาไม� เพ่ือหาข�อเท็จจริงว:า เหตุใด ถึงพนักงานสอบสวน สภ.ตะก่ัวทุ:ง เจ�าของสำนวนคดีจึงยุติการ

สอบสวนคดีกลุ:มบุคคลและเครื่องมือหนักขององค8การบริหารส:วนจังหวัด (อบจ.)พังงาท่ีใช�กระทำความผิดในการบุกรุกปSาสงวน 

พ้ืนท่ีบ�านบางนุ หมู:ท่ี 6 ต.กะไหล อ.ตะก่ัวทุ:ง จ.พังงา โดยเม่ือวันท่ี 13 พ.ย.ท่ีผ:านมาได�สอบสวนหัวหน�าชุดปฎิบัติการพิเศษปSาไม� 

สจป.12 และในวันจันทร8ท่ี 16 พ.ย. นี้ จะเข�าตรวจสอบพ้ืนท่ีหมู:ท่ี 6 ตำบลกะไหล อ.ตะก่ัวทุ:ง จ.พังงา 

ท้ังนี้ สืบเนื่องจากเม่ือวันท่ี 20 ก.พ. 2563 ท่ีผ:านมา นายกฤษฎา สุตนพัฒน8 หัวหน�าหน:วยป�องกันรักษาปSา ท่ี พง.2 (ท�ายเหมือง) ได�

เปBนตัวแทนเจ�าหน�าท่ี ประกอบด�วย เจ�าหน�าท่ีชุดปฎิบัติการพิเศษปSาไม� สจป.12 กระบ่ี ผู�อำนวยการศูนย8ปSาไม�พังงา เจ�าหน�าท่ีชุด

ปฎิบัติการพิเศษปSาไม�พังงา เจ�าหน�าท่ี กอ.รมน.พังงา เจ�าหน�าท่ีตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 425(ตะก่ัวปSา) และ เจ�าหน�าท่ีหน:วยป�องกัน

และรักษาปSาท่ี พง.2 (ท�ายเหมือง) เข�าร�องทุกข8ต:อพนักงานสอบสวน สภ.ตะก่ัวทุ:ง จ.พังงา ให�ดำเนินคดีกับกลุ:มบุคคลและเครื่องมือ

หนักขององค8การบริหารส:วนจังหวัด(อบจ)พังงาท่ีใช�กระทำความผิด ในการบุกรุกปSาสงวน พ้ืนท่ี บ�านบางนุ หมู:ท่ี 6 ต.กะไหล อ.ตะก่ัว

ทุ:ง จ.พังงา และในเวลาต:อมาพนักงานสอบสวน สั่งยุติคดีเนื่องจากไม:สามารถหาตัวผู�กระทำความผิดมาสั่งฟ�องคดีได� 

นายศุภชัย เปvดเผยว:า คณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งกรมปSาไม� ต�องสอบสวนให�ได�ข�อเท็จจริงว:า เหตุใด พนักงานสอบสวน 

สภ.ตะก่ัวทุ:ง เจ�าของสำนวนคดีนี้จึงเสนออัยการจังหวัดพังงายุติการสอบสวน ซ่ึงการสอบพยายามหาหลักฐานทุกด�านและให�

ความเปBนธรรมกับทุกภาคส:วนท่ีเก่ียว ท้ังเจ�าหน�าท่ีปSาไม� เจ�าหน�าท่ีตำรวจตระเวนชายแดน และ เจ�าหน�าท่ี กอ.รมน.จังหวัดพังงา 

ท่ีร:วมลงชื่อการจับกุมด�วย โดยจะเร:งรายงานให� อธิบดีกรมปSาไม� ทราบ ทันที หลังได�ข�อมูลครบถ�วนสมบูรณ8แล�ว เนื่องจากเปBนคดี

ท่ีเก่ียวพันถึงนึกการเมืองท�องถ่ิน และผู�กว�างขวางหลายคน ท่ีอยู:ในความสนใจของประชาชน ประกอบกับผู�ร�องเรียนเปBน

เจ�าหน�าท่ีรัฐ ซ่ึงอยู:ในกระบวนการยุติธรรม 

ก:อนหน�านี้ พ.ต.อ.เอกรัฐ สวนแสน ผู�กำกับการสถานีตำรวจภูธรตะก่ัวทุ:ง กล:าวถึงเหตุผลท่ีมีการงดสอบสวนคดีนี้ เนื่องจาก เม่ือ

สอบปากคำผู�เก่ียวข�องกับกรณีท่ีมีการพบเครื่องจักรและยานพาหนะของ อบจ.พังงา อยู:ในพ้ืนท่ีนั้น เปBนการเพียงการร�องขอจาก 

อบต.กะไหล ให�เข�าไปช:วยซ:อมแซมถนนด�านนอกเท:านั้น จึงทำให�เครื่องจักรดังกล:าวไม:เก่ียวข�องกับการบุกรุกปSาแต:อย:างใด 

ตำรวจจึงต�องงดสอบสวนคดีนี้ไว�ก:อน เนื่องจากว:ายังไม:พบว:ามีผู�กระทำความผิด 

https://www.isranews.org/article/isranews/93493-tree.html 



 

 

 

สนธิกำลังหลายฝSาย ปvดล�อมบ�านผู�ต�องสงสัยพ้ืนท่ีบ�านห�วยวอก พบของกลางยาเสพติดและไม�แปรรูปนับร�อยแผ:น 

วันท่ี : 14 พ.ย. 2563 อ:า 

            เจ�าหน�าท่ีกองร�อยทหารพรานท่ี 3601 หน:วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 36 สถานีตำรวจภูธรกองก�อย กองร�อยตำรวจ

ตระเวนชายแดนท่ี 337 ฝSายปกครองอำเภอสบเมย หน:วยป�องกันรักษาปSาและพัฒนาปSาไม� ( มส.6 ) สนธิกำลังเข�าปvดล�อม/ตรวจ

ค�น บ�านผู�ต�องสงสัย จำนวน 2 ราย ณ บ�านห�วยวอก หมู:ท่ี 6 ตำบลกองก�อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม:ฮ:องสอน พบนายพงษ8 

(นามสมมติ) พร�อมของกลางไม�สักแปรรูป จำนวน 164 แผ:น ขนาดยาว 265 เซนติเมตร กว�าง 20 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร

จำนวน 153 แผ:น ขนาดยาว 273 เซนติเมตรกว�าง 30 เซนติเมตรหนา 2 เซนติเมตร จำนวน 11 แผ:น ผู�ต�องสงสัยอีก 1 ราย คือ 

นายโจ (นามสมมติ) พบของกลางป�นลูกซองยาว จำนวน 1กระบอก กระสุนจำนวน 3 นัด และยาเสพติด ประกอบด�วย ยาบ�า 

จำนวน 62 เม็ด ฝv�นดิบ จำนวน 1.61 กรัม เงินสดจำนวนหนึ่ง และได�ทำการตรวจหาสารเสพติดในปHสสาวะผลเปBนบวก 

            เจ�าหน�าท่ีจึงได�ควบคุมตัว นายพงษ8 และนายโจ พร�อมของกลาง ส:งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกองก�อย  

อำเภอสบเมย จังหวัดแม:ฮ:องสอน เพ่ือดำเนินการตามกฎหมายต:อไป ส:วนไม�ของกลาง นำไปเก็บรักษาไว�ท่ี หน:วยป�องกันรักษาปSา

และพัฒนาปSาไม�( มส.6) แม:เกาะ 

https://region3.prd.go.th/topic/news/20072 

 

 

 



 

ปSาไม�ลุยจับกลุ:มทุน-ขรก.ปลูกปาล8มรุกปSา จ.กระบ่ี 400 ไร: 

วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2563  

ผอ.สำนักปSาไม� 12 จ.กระบ่ี ลุยจับกลุ:มทุนปลูกปาล8ม รุกพ้ืนท่ีปSาไม�ถาวร กว:า 400 ไร: เสียหาย 28.8 ล.ร�องทุกข8 พนักงาน

สอบสวน ดำเนินคดี 

เม่ือวันท่ี 15 พ.ย.นี้ นายบุญลาภ สุกใส ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปSาไม�ท่ี 12 สาขากระบ่ี เปvดเผยเม่ือวันท่ี 13-14 พ.ย.

2563 ได�สั่งการให�เจ�าหน�าท่ีหน:วยป�องกันรักษาปSาท่ี กบ 4 (ในช:อง)ได�เข�าตรวจยึดพ้ืนท่ีโดยเจ�าหน�าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรปSาไม�

ท่ี 12 กระบ่ี ร:วมกับเจ�าหน�าท่ีศูนย8ป�องกันและปราบปรามท่ี 4 ภาคใต� เจ�าหน�าท่ีตำรวจ กก5 บก.ปทส. เจ�าหน�าท่ีตำรวจ ตชด.

426 กระบ่ี และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องได�ร:วมกัน ตรวจสอบพ้ืนท่ีตามการสั่งการของนายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมปSาไม� กรณีเรื่อง

ร�องเรียนว:ามีนายทุนบุกรุกครอบครองพ้ืนท่ีมากกว:าร�อยไร: ปลูกปาล8มน้ำมันซ่ึงเปBนพ้ืนท่ีปSาไม�ถาวร ท�องท่ีบ�านห�วยโต� หมู:ท่ี 4 

ตำบลทับปริก อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ีคณะเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบแล�ว พบว:าพ้ืนท่ีท่ีตรวจสอบเปBนสวนปาล8มมีลักษณะการปลูกเปBน

แปลงขนาดใหญ:ไม:ใช:เปBนการดำเนินการของราษฎรผู�ยากไร� และไม:มีเอกสารสิทธิ์ คณะเจ�าหน�าท่ีจึงได�ร:วมกันตรวจยึดพ้ืนท่ี

จำนวน 422 ไร: 70 ตารางวา คิดเปBนค:าเสียหายต:อรัฐเบ้ืองต�นเปBนเงิน 28,811,003 บาท และได�แจ�งความร�องทุกข8ต:อพนักงาน

สอบสวน สภ.เมืองกระบ่ี เพ่ือให�สืบสวนสอบสวนหาผู�กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ปSาไม�มาดำเนินคดีต:อไป 

ผู�สื่อข:าวรายงานเพ่ิมเติมมาอีกว:าในการสืบสวนในทางลับพบว:าพ้ืนท่ีดังกล:าวมีกลุ:มทุนและมีข�าราชในจังหวัดกระบ่ีเปBนเจ�าของ

และถือว:าเปBนกลุ:มท่ีมีอิทธิพลกลุ:มหนึ่งและในอดีตท่ีผ:านมามีเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องรู�เห็นเปBนใจค:อยให�การสนับสนุนการบุกรุก

ครอบครองพ้ืนท่ีส:งผลให�มีการตัดไม�ทำลายปSาปลูกปาล8มอย:างกว�างขวาง 

https://www.isranews.org/article/isranews/93504-isra.html 

 

 

 

 

 



 

"ธรรมนัส" รมช.เกษตรฯลุยแก�ปHญหา ท่ีดินและ แหล:งน้ำ ลงพ้ืนท่ีตรวจราชการจังหวัดพะเยา เข�ารับฟHงปHญหาของเกษตรกรท่ี

อาศัย หรือทำกิน 

13 พฤศจิกายน 2563  

ร�อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ:า รัฐมนตรีช:วยว:าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ8 ลุยแก�ปHญหา ท่ีดินและ แหล:งน้ำ ลงพ้ืนท่ีตรวจ

ราชการจังหวัดพะเยา ณ เทศบาลตำบลหงษ8หิน อ.จุน จ.พะเยา เพ่ือเข�ารับฟHงปHญหาของพ่ีน�องเกษตรกรท่ีอาศัย หรือทำกินซ่ึง

เปBนท่ีเปBนพ้ืนท่ีทับซ�อน ท้ังพ้ืนท่ีส.ป.ก. กรมปSาไม� และนสล. ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 4,000 ไร: 

"ธรรมนัส" รมช.เกษตรฯลุยแก�ปHญหา ท่ีดินและ แหล:งน้ำ ลงพ้ืนท่ีตรวจราชการจังหวัดพะเยา เข�ารับฟHงปHญหาของเกษตรกรท่ี

อาศัย หรือทำกิน 

ในส:วนของเกษตรกรท่ีอยู:ในแนวเขต ส.ป.ก.นั้น ได�รับเอกสารสิทธิ์ในการเข�าทำประโยชน8เรียบร�อยแล�ว แต:หากยังมีพ่ีน�อง

เกษตรกรท่ีอาศัย และทำกินในพ้ืนท่ีทับซ�อน ท่ีอยู:ข�างเคียงกัน ต�องการได�รับเอกสารสิทธิ์ในการถือครองเช:นเดียวกัน วันนี้ทาง

รมช.ธรรมนัส และคณะทำงานจาก ส.ป.ก. พร�อมด�วยกรมปSาไม�ได�เข�ารับฟHง พร�อมเร:งให�ความช:วยเหลือหาทางออกและการ

ดำเนินการแก�ไขต:อไปและได�เดินทางต:อไปยังตำบลห�วยไคร� เพ่ือผลักดันการก:อสร�างอ:างเก็บน้ำขนาดกลางแก:พ่ีน�องเกษตรกร 

https://www.komchadluek.net/news/agricultural/448965 

 


