
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 18 ก.พ. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- มูลนิธิชัยพัฒนาจับมือ ปตท.ฟ��นบางกะเจ�าลดมลพิษชาวกรุง (กรุงเทพธุรกิจ 18 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 5) 
- ระดมดับไฟป0าไหม�หลายพ้ืนท่ี (ไทยรัฐ 18 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 10) 
- ไฟป0ายังระอุ 17จว.ภาคเหนืออ8วม (ข8าวสด 18 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 11) 
- ชีพจรท่ัวไทย (มติชน 18 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 17) 
- เลิกขีดเส�นใต�ให�จำนน กะเหรี่ยงบางกลอยต�องได�กลับ'ใจแผ8นดิน'  (มติชน 18 กุมภาพันธ( 2564 หน�า 13) 

 

ข�าวเว็บไซต* 

"วราวุธ" ชี้ดำเนินคดี "เสรีพิศุทธ(" สร�างบ�านรุกแม8น้ำฯ ตามกฎหมาย  (ผู�จัดการ 17 กุมภาพันธ( 2564) 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000015777 

“วราวุธ”ไม8กังวล”เสรีพิศุทธ(”ฟZองกลับ 

(innnews 17 กุมภาพันธ( 2564) 

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_44445/ 

ปตท. หนุน กรมป0าไม� พัฒนา “สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา” สร�างสวนป0าในเมือง เพ่ิมปอดให�คนกรุง 

(ไทยรัฐ 17 กุมภาพันธ( 2564) 

https://www.thairath.co.th/news/local/2030792 

3 หน8วยงานประสานมือร8วมพัฒนา “คุ�งบางกะเจ�า” และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา 

(ผู�จัดการ 17 กุมภาพันธ( 2564) 

https://mgronline.com/business/detail/9640000015969 

โครงการ OUR Khung BangKachao รับพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุ “คุ�งบางกะเจ�า” พร�อมหนุน กรมป0าไม� – ปตท. พัฒนาสวนเฉลมิ
พระเกียรติฯ 80 พรรษา ต8อเนื่อง 

(thebusinessplus 17 กุมภาพันธ( 2564) 

https://www.thebusinessplus.com/โครงการ-our-khung-bangkachao-รับพัฒนาพ้ืน/ 

เกิดไฟป0าในพ้ืนท่ีป0าสงวนแห8งชาติ อ.ขุนยวม จ.แม8ฮ8องสอน ผลาญทำลายป0า 74 ไร8 จนท.เผยสาเหตุจากการหาของป0าและการ 

เผาพ้ืนท่ีการเกษตร (สำนักข8าว กรมประชาสัมพันธ( 17 กุมภาพันธ( 2564) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210217112942212 

เจ�าหน�าท่ีเผยไฟจากการหาของป0า-การเผาเพ่ือทำการเกษตร ทำให�เกิดไฟป0า 17 จุด ในพ้ืนท่ี 2 ตำบล อ.แม8ลาน�อย จ.
แม8ฮ8องสอน ป0าไม�เสียหายรวม 108 ไร8 (สำนักข8าว กรมประชาสัมพันธ( 17 กุมภาพันธ( 2564) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210217130335277 

จนท.หลายหน8วย ร8วมตรวจสอบยึดคืนพ้ืนท่ีป0าต�นน้ำในจ.ลำปาง หลังพบมีการลอบแผ�วถาง 

(สำนักข8าว กรมประชาสัมพันธ( 17 กุมภาพันธ( 2564) 



https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210217125402274 

แปลงต�นแบบร8วมกันทำกิจกรรมเอาม้ือในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพ้ืนท่ีและคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎใีหม8สู8  

“โคก หนอง นา โมเดล” (เชียงใหม8นิวส( 17 กุมภาพันธ( 2564) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1585078/ 

ร8วม‘เอาม้ือ’แปลงต�นแบบ‘โคก หนอง นา โมเดล’แม8จริม (แนวหน�า 17 กุมภาพันธ( 2564) 

https://www.naewna.com/local/553439 

ไฟป0ายังระอุ 17จว.ภาคเหนืออ8วม (ข8าวสด  17 กุมภาพันธ( 2564) 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5969085 

ไฟไหม�ป0าเขตรักษาพันธุ(สัตว(ป0าเฉลิมพระเกียรติฯ อ.สุไหงปาดี  (สยามรัฐออนไลน(  17 กุมภาพันธ( 2564) 

https://siamrath.co.th/n/220828 

จ.ชัยนาทจัดกิจกรรม “ทสม.ชัยนาทร8วมใจ ปZองกันและควบคุมไฟป0า” มุ8งสร�างจิตสำนึกอนุรักษ(และฟ��นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (สำนักข8าว กรมประชาสัมพันธ( 17 กุมภาพันธ( 2564) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210217171946471 

สวพส.ทำแผนท่ีดินทำกินบนพ้ืนท่ีสูงรายแปลง (บ�านเมือง 17 กุมภาพันธ( 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/223459 

"สนธิญา" แจ�งความ ปอท.เอาผิด พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ รายการดังพร�อมผู�จัดหมาแก8-แมวสาว   

(สยามรัฐออนไลน(  17 กุมภาพันธ( 2564) 

https://siamrath.co.th/n/220751 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11797
วันที่: พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ล่าง)

หัวข้อข่าว: มูลนิธิชัยพัฒนาจับมือ ปตท.ฟื้นบางกะเจ้าลดมลพิษชาวกรุง

รหัสข่าว: C-210218011011(18 ก.พ. 64/03:17) หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 104.22 Ad Value: 145,908 PRValue : 437,724 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11797
วันที่: พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ล่าง)

หัวข้อข่าว: มูลนิธิชัยพัฒนาจับมือ ปตท.ฟื้นบางกะเจ้าลดมลพิษชาวกรุง

รหัสข่าว: C-210218011011(18 ก.พ. 64/03:17) หน้า: 2/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 104.22 Ad Value: 145,908 PRValue : 437,724 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23039
วันที่: พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง)

หัวข้อข่าว: ระดมดับไฟป่าไหม้หลายพื้นที่

รหัสข่าว: C-210218039073(17 ก.พ. 64/08:01) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 15.20 Ad Value: 16,720 PRValue : 50,160 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11040
วันที่: พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: ไฟป่ายังระอุ 17จว.ภาคเหนืออ่วม

รหัสข่าว: C-210218037097(17 ก.พ. 64/07:26) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.95 Ad Value: 16,445 PRValue : 49,335 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15684
วันที่: พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564
Section: ประชาชื่น/ภูมิภาค

หน้า: 17(ซ้าย)

คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย

รหัสข่าว: C-210218020093(18 ก.พ. 64/03:45) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 18.55 Ad Value: 20,405 PRValue : 61,215 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15684
วันที่: พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564
Section: ประชาชื่น/หน้าแรก

หน้า: 13(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: เลิกขีดเส้นใต้ให้จำนน กะเหรี่ยงบางกลอยต้องได้กลับ'ใจแผ่นดิน' เสียงจากบ้านสู่...

รหัสข่าว: C-210218020076(18 ก.พ. 64/03:42) หน้า: 1/4

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 228.67 Ad Value: 354,438.50 PRValue : 1,063,315.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15684
วันที่: พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564
Section: ประชาชื่น/หน้าแรก

หน้า: 13(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: เลิกขีดเส้นใต้ให้จำนน กะเหรี่ยงบางกลอยต้องได้กลับ'ใจแผ่นดิน' เสียงจากบ้านสู่...

รหัสข่าว: C-210218020076(18 ก.พ. 64/03:42) หน้า: 2/4

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 228.67 Ad Value: 354,438.50 PRValue : 1,063,315.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15684
วันที่: พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564
Section: ประชาชื่น/หน้าแรก

หน้า: 13(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: เลิกขีดเส้นใต้ให้จำนน กะเหรี่ยงบางกลอยต้องได้กลับ'ใจแผ่นดิน' เสียงจากบ้านสู่...

รหัสข่าว: C-210218020076(18 ก.พ. 64/03:42) หน้า: 3/4

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 228.67 Ad Value: 354,438.50 PRValue : 1,063,315.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15684
วันที่: พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564
Section: ประชาชื่น/หน้าแรก

หน้า: 13(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: เลิกขีดเส้นใต้ให้จำนน กะเหรี่ยงบางกลอยต้องได้กลับ'ใจแผ่นดิน' เสียงจากบ้านสู่...

รหัสข่าว: C-210218020076(18 ก.พ. 64/03:42) หน้า: 4/4

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 228.67 Ad Value: 354,438.50 PRValue : 1,063,315.50 คลิป: สี่สี(x3)



 

"วราวุธ" ชี้ดำเนินคดี "เสรีพิศุทธ�" สร�างบ�านรุกแม�น้ำฯ ตามกฎหมาย 

เผยแพร�: 17 ก.พ. 2564 12:15   ปรับปรุง: 17 ก.พ. 2564 12:15   โดย: ผู�จัดการออนไลน� 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป6ดเผยถึงกรณีกรมป:าไม� เตรียมดำเนินคดีกับ 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ� เตมียเวส หัวหน�าพรรคเสรีรวมไทย ในความผิดฐานสร�างบ�านรุกล้ำแม�น้ำเจ�าพระยา ท้ังท่ีควรเป<นอำนาจของกรมเจ�า

ท�า ว�า ทางกรมเจ�าท�าทำเรื่องมายังกรมป:าไม� ซ่ึงกรมป:าไม�ต�องดำเนินการไปตามกฎหมาย 

 

ท้ังนี้ ย้ำว�า ไม�รู�สึกกังวลท่ีจะถูก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ� ฟAองกลับ เพราะกรณีท่ีเกิดข้ึน ถือเป<นการดำเนินการตามระบบราชการ และตาม

ข้ันตอนของกฎหมาย 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000015777 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ”ไม�กังวล”เสรีพิศุทธ�”ฟAองกลับ 

17 กุมภาพันธ� 2021  

“วราวุธ” บอก กรมป:าไม�ดำเนินคดี “เสรีพิศุทธ�” ปมบ�านรุกล้ำแม�น้ำ ทำตามกฎหมาย เพราะรับเรื่องจากกรมเจ�าท�า ไม�กังวลถูกฟAองกลับ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป6ดเผยสำนักข�าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณีกรมป:าไม�

ดำเนินคดีกับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ� เตมียเวส หัวหน�าพรรคเสรีรวมไทย ฐานความผิดสร�างบ�านรุกล้ำแม�น้ำเจ�าพระยา ท้ังท่ีควรเป<นอำนาจ

ของกรมเจ�าท�าว�าเรื่องนี้เป<นกรณีท่ีกรมเจ�าท�าทำเรื่องมายังกรมป:าไม� ซ่ึงตนเองก็เพ่ิงทราบ วันท่ีอธิบดีกรมป:าไม�ไปดำเนินคดีตามท่ีเป<น

ข�าว และตรวจสอบตามข้ันตอนของกฎหมายซ่ึงจากนี้ต�องรอรับรายงานจากกรมป:าไม�ก�อนว�า มีรายละเอียดตามท่ี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ� 

ชี้แจงว�า ไม�ใช�พ้ืนท่ีป:าหรือไม�อย�างไร ท้ังนี้ เม่ือมีเรื่องเข�ามา กรมป:าไม�ก็คงดำเนินการไปตามกฎหมาย เพราะไม�เช�นนั้น จะกลายเป<น

การละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี 

ส�วนข�อกังวลท่ี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ� จะฟAองกลับ ม.157 หรือไม�นั้น นายวราวุธ กล�าวว�า เรือ่งท่ีเกิดข้ึน ถือเป<นระบบราชการท่ีดำเนินการ

ไป เพราะกรมเจ�าท�าส�งเรื่องมา หากกรมป:าไม�ไม�ดำเนินการ ก็จะโดนเป<นการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี เช�นกัน และส�วนตัวมองว�าคงไม�มี

ปZญหาอะไร 

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_44445/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปตท. หนุน กรมป:าไม� พัฒนา “สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา” สร�างสวนป:าในเมือง เพ่ิมปอดให�คนกรุง    17 ก.พ. 2564  

“คุ�งบางกะเจ�า” ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 ตำบลในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นับเป<นพ้ืนท่ีสีเขียวผืนใหญ�ในเขตปริมณฑลท่ี

เรียกได�ว�ามีความสำคัญอย�างมากต�อกรุงเทพมหานครในหลายมิติ ไม�ต�องแปลกใจหากท่ีนี่จะได�รับฉายาว�า “ปอดของคนกรุง” 

เนื่องจากพ้ืนท่ีเหล�านี้ได�รับความร�วมมือจากหลายฝ:ายเพ่ือการอนุรักษ�พ้ืนท่ีสีเขียวเอาไว�ให�ได�มากท่ีสุด ท้ังความร�วมมือจากคนในพ้ืนท่ี

เอง ไปจนถึงบทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อย�างโครงการ “OUR Khung BangKachao” ภายใต�การกำกับ

ดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา ก็มีบทบาทสำคัญต�อการสานพลังความร�วมมือจากทุกภาคส�วน เพ่ือยกระดับและพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวแห�งนี้มา

ต้ังแต�ปi 2561 จนนำมาสู�พิธีลงนามบันทึกข�อตกลง (MOU) 2 ฉบับในปi 2564 นี้ โดยมี ปตท. เป<นหนึ่งในองค�กรชั้นนำระดับประเทศท่ี

พร�อมหนุนอย�างเต็มกำลังด�วยศักยภาพและองค�ความรู�ท่ีมี 

ภายใต�การจับมือกันในรูปแบบการสานพลังความร�วมมือ (Social Collaboration with Collective Impact) จากองค�กรชั้นนำท้ัง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ด�วยการเห็นความสำคัญของพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีชื่อ “คุ�งบางกะเจ�า” แห�งนี้มาอย�างต�อเนื่อง นำมาสู�

การยกระดับความร�วมมือด�วยการลงนามบันทึกข�อตกลง (MOU) 2 ฉบับ เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ� 2564 ท่ีผ�านมา ประกอบด�วย บันทึก

ข�อตกลงความร�วมมือการพัฒนาและฟrsนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวราชพัสดุภายใต�การดูแลของกรมป:าไม� (โครงการสวนกลางมหานคร) อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว�างโครงการ “OUR Khung BangKachao” ภายใต�การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา กับกรมป:า

ไม� ในพ้ืนท่ี 1,276 ไร� ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือให�สอดคล�องกับการพัฒนาใน 6 มิติ ได�แก� การพัฒนาพ้ืนท่ีสี

เขียว การจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง การจัดการขยะ การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน การส�งเสริมอาชีพ และการพัฒนาเยาวชน 

การศึกษาและวัฒนธรรม 

ในส�วนของบันทึกข�อตกลง (MOU) ฉบับท่ี 2 เป<นบันทึกข�อตกลงความร�วมมือโครงการฟrsนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู� สวน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 80 พรรษา ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว�างกรมป:า

ไม� กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย ปตท. พร�อมหนุนกรมป:าไม�เพ่ือร�วมฟrsนฟูสวนเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระ

เจ�าอยู�หัว 80 พรรษา ซ่ึงจะได�บริหารจัดการให�เป<นเสมือนห�องเรียนธรรมชาติให�กับนักเรียนนักศึกษา รวมถึงเป<นพ้ืนท่ีสีเขียวสำหรับ

พักผ�อนหย�อนใจของประชาชนอีกด�วย 



โดยพิธีลงนามบันทึกข�อตกลง (MOU) ท้ัง 2 ฉบับในครั้งนี้ มีคุณจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ให�เกียรติเป<นประธานในพิธี พร�อมด�วยแขกผู�มีเกียรติ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธาน

คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีคุ�งบางกะเจ�าสู�ความยั่งยืน โครงการ “OUR Khung BangKachao” และคุณอดิศร นุช

ดำรง อธิบดีกรมป:าไม� คุณอรรถพล ฤกษ�พิบูลย� ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ� ปตท. รวมถึงตัวแทนคณะทำงาน

จากชุมชนร�วมในพิธีลงนามในครั้งนี้ด�วย 

สำหรับสวนเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 80 พรรษา ต้ังอยู�ในตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ ถือเป<นหนึ่งในภารกิจการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อันเป<นความร�วมมือ กับ กรมป:าไม� 

มหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ ภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยเป<นสวนท่ีอยู�ภายใต�การดูแลของกรมป:าไม�ใน

พ้ืนท่ีประมาณ 38 ไร� สวนเฉลิมพระเกียรติฯ แห�งนี้ได�รับการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวภายในให�มีความสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน เม่ือดำเนินการแล�ว

เสร็จได�มีการส�งมอบกลับคืนให�กรมป:าไม�ดูแล วันนี้ถือเป<นการเข�ามาสนับสนุนการพัฒนาต�อยอดเพ่ิมเติม เพ่ือให�สวนฯ นี้มีความ

สมบูรณ�ยิ่งข้ึน เป<นห�องเรียนธรรมชาติและเป<นพ้ืนท่ีสีเขียวสำหรับพักผ�อนหย�อนใจของประชาชน รวมถึงเป<นแลนด�มาร�กสำคัญให�กับ

คุ�งบางกะเจ�าต�อไป 

คุณอรรถพล ฤกษ�พิบูลย� ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ� ปตท. เป6ดเผยว�า ในฐานะองค�กรท่ีให�ความสำคัญกับ

การรักษาสิ่งแวดล�อม รวมถึงสนับสนุนการใช�พลังงานสะอาด และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือดูแลสิ่งแวดล�อมมาโดยตลอด ปตท. พร�อมนำ

องค�ความรู�และประสบการณ�ท่ีมีเข�าไปสานต�อเพ่ือสร�างประโยชน�ให�เกิดแก�ชุมชนให�มากท่ีสุดด�วย 

“สำหรับโครงการพัฒนาและฟrsนฟูสวนเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 80 พรรษา แห�งนี้ ปตท. ก็ตั้งใจจะให�เป<นศูนย�

การเรียนรู� ซ่ึงเป<นเสมือนประตูด�านแรกเพ่ือให�นักท�องเท่ียวหรือผู�ท่ีสนใจเข�ามาในพ้ืนท่ีได�ศึกษาดูงาน ไปจนถึงศึกษาข�อมูลเรื่องการ

อนุรักษ� จริงๆ แล�วทาง ปตท. ได�เข�ามาร�วมกับชุมชนสักระยะหนึ่งแล�ว ต้ังแต�โครงการ 84 ตำบลวิถีพอเพียง ซ่ึงนอกจากจะเป<นการ

น�อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาช�วยส�งเสริมให�คนในชุมชนพ่ึงพาตัวเองได�แล�ว ยังเป<นการร�วมพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวไปด�วย 

สำหรับโครงการนี้ก็นับเป<นอีกครั้งท่ี ปตท. จะได�นำความรู�ท่ีสั่งสมมา พร�อมประสบการณ�ท่ีได�จากโครงการปลูกป:าเฉลิมพระเกียรติ 

และการบริหารจัดการศูนย�เรียนรู�ในการฟrsนฟูป:าของ ปตท. 3 แห�งมาร�วมพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการด�วย” 

โดยในแง�รายละเอียดของการดำเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวภายในส�วนของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ปตท. ได�ลงนามบันทึก

ข�อตกลงร�วมมือเพ่ือสานต�อเจตนารมณ�ในการฟrsนฟู ดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวคุ�งบางกะเจ�า ซ่ึงนอกจากฟrsนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวภายในสวนเฉลิม

พระเกียรติฯ 80 พรรษา แล�วยังดูแลปรับปรุงซ�อมแซมอาคารสิ่งก�อสร�างเดิม รวมถึงฟrsนฟูแหล�งน้ำและบริหารจัดการน้ำภายในพ้ืนท่ี 

ปรับปรุงแนวปAองกันการกัดเซาะพ้ืนท่ีริมฝZxงแม�น้ำ ขณะเดียวกันยังกำหนดแนวทางการดูแลและบริหารจัดการพ้ืนท่ีในระยะยาว เพ่ือให�

เกิดประโยชน�สูงสุดสำหรับชุมชน นอกจากนี้ความน�าสนใจของพ้ืนท่ีหลังจากการพัฒนาแล�วเสร็จคือ การมีพ้ืนท่ีสีเขียวติดแม�น้ำ

เจ�าพระยาสำหรับพักผ�อนหย�อนใจ พร�อมเส�นทางปZxนจักรยาน มีชายหาดริมแม�น้ำเจ�าพระยาแห�งเดียวในพ้ืนท่ีคุ�งบางกะเจ�า มีพ้ืนท่ีสี

เขียวเพ่ืออนุรักษ�หิ่งห�อยบก และมีพ้ืนท่ีนิทรรศการการเรียนรู�ข�อมูลคุ�งบางกะเจ�า เป<นต�น 

เชื่อแน�ว�าในอนาคตอันใกล�นี้พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเสมือนปอดของพวกเราทุกคนแห�งนี้คงจะขยายใหญ�ข้ึน และมีคุณค�าต�อผู�คนมากมายในอีก

หลากหลายแง�มุมเช�นกัน 

https://www.thairath.co.th/news/local/2030792 

 



 

  

    

3 หน�วยงานประสานมือร�วมพัฒนา “คุ�งบางกะเจ�า” และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา            17 ก.พ. 2564     

ดีต�อใจ! โครงการ OUR Khung BangKachao รับพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุ “คุ�งบางกะเจ�า” พร�อมหนุน “กรมป:าไม�-ปตท.” ร�วมฟrsนฟูสวนเฉลิม

พระเกียรติฯ 80 พรรษา ต้ังเปAาเป<น Landmark สำหรับพักผ�อน-ท�องเท่ียว และห�องเรยีนสเีขียวเพ่ือการเรยีนรู� มุ�งสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืน 

เชื่อว�าหลายคนต�องรู�จัก “คุ�งบางกะเจ�า” ซ่ึงอยู�ในพ้ืนท่ี อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นับเป<นหนึ่งในพ้ืนท่ีสีเขียวใกล�กรุงเทพฯ ท่ี

เป<นแหล�งผลิตโอโซนให�ชุมชนและคนเมืองได�ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ โดยโครงการ ‘OUR Khung BangKachao’ ท่ีได�รับความ

ร�วมมือจากองค�กรชั้นนำกว�า 34 องค�กรของประเทศไทยได�ร�วมกันทำงานแบบบูรณาการร�วมกับชุมชน พร�อมน�อมนำ “ศาสตร�

พระราชา” ในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวรัชกาลท่ี ๙ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป<นหลักการดำเนินงานเพ่ือช�วยอนุรักษ�และ

พัฒนาให�คุ�งบางกะเจ�ากลับมาเป<นพ้ืนท่ีสีเขียวอันอุดมสมบูรณ� พร�อมท้ังพัฒนาวิถีชีวิตความเป<นอยู�และการเติบโตทางเศรษฐกิจของคน

ในท�องถ่ินให�ดียิ่งข้ึน  และเม่ือเร็วๆ นี้ได�มีความเคลื่อนไหวท่ีดีต�อใจเป<นอย�างมาก เม่ือมีการลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ (MOU) ถึง 

2 ฉบับในคราวเดียวกัน โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�เกียรติเป<นประธานและสักขีพยาน

ในการลงนาม   โดย MOU ฉบับแรกเป<นบันทึกข�อตกลงความร�วมมือการพัฒนาและฟrsนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวราชพัสดุภายใต�การดูแลของกรมป:าไม� 

(โครงการสวนกลางมหานคร) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว�างโครงการ OUR Khung BangKachao โดยมูลนิธิชยัพัฒนา กับ

กรมป:าไม� 

ส�วนอีกฉบับคือ บันทึกข�อตกลงความร�วมมือโครงการฟrsนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู� สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ�าอยู�หัว 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ระหว�างกรมป:าไม� กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)

ภายใต�การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา “โครงการ OUR Khung BangKachao” เป<นการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีคุ�งบางกะเจ�าใน

รูปแบบสานพลังความร�วมมือ (Social Collaboration with collective impact) จากองค�กรชั้นนำท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาชน ต้ังแต�ปi 2561 โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการ

ดำเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีคุ�งบางกะเจ�าสู�ความยั่งยืนโครงการ OUR Khung BangKachao กล�าวถึงเปAาหมายร�วม (Shared Goal) ของ

โครงการนี้ว�าเกิดจากความความมุ�งม่ันท่ีจะยกระดับและพัฒนาพ้ืนท่ี “คุ�งบางกะเจ�า” ให�เติบโตอย�างสมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ มีพ้ืนท่ีสี

เขียวอันอุดมสมบูรณ� พร�อมสร�างการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนในท�องถ่ินอย�างสมดุล  “ท่ีสำคัญก็คือ เราได�น�อมนำศาสตร�พระราชา 

‘เข�าใจ เข�าถึง พัฒนา’ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห�งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี ๙) มาสืบสานขยายผลตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว (รัชกาลท่ี ๑๐) และสมเด็จ



พระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป<นหลักในการดำเนินโครงการฯ ทำให�เกิดความ

ร�วมมือและคณะทำงานด�านต�างๆ เพ่ือให�สอดคล�องกับการพัฒนาใน 6 มิติคณะทำงาน ได�แก� การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว การจัดการน้ำ

และการกัดเซาะริมตลิ่ง การจัดการขยะ การพัฒนาการท�องเท่ียงอย�างยั่งยืน การส�งเสริมอาชีพ และการพัฒนาเยาวชน การศึกษาและ

วัฒนธรรม  สำหรับการลงนามบันทึกข�อตกลงครั้งนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล�าวย้ำว�า เพ่ือเป<นการช�วยกันกำหนดแนวทางความร�วมมือ

ระหว�างโครงการ OUR Khung BangKachao กับการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวราชพัสดุภายใต�การดูแลของกรมป:าไม� 1,276 ไร� อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให�เห็นเป<นรูปธรรม สอดคล�องกับเปAาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีท้ัง 6 มิติของโครงการ OUR Khung 

BangKachao คงไว�ซ่ึงความสมบูรณ�ของระบบนิเวศ การให�ชุมชนมีส�วนร�วม และเป<นแนวทางการดูแลพ้ืนท่ีในระยะยาวต�อไป 

ด�าน นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�ข�อมูลว�า ท่ีผ�านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม โดยกรมป:าไม� ได�ดำเนินการในกิจกรรมต�างๆ พัฒนาพ้ืนท่ีคุ�งบางกะเจ�าท่ีหลากหลาย เช�น กิจกรรมปลูกต�นไม� จิตอาสา 

ค�ายเยาวชนรักษ�พงไพร และการดูแลสวนสาธารณะในพ้ืนท่ี 

“สำหรับความร�วมมือในโครงการ OUR Khung Bangkachao ในช�วง 2 ปiท่ีผ�านมา โครงการฯ ได�เข�ามาพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุในคุ�งบาง

กะเจ�าอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงพ้ืนท่ีราชพัสดุในคุ�งบางกะเจ�า คิดเป<นพ้ืนท่ีเพียงร�อยละ 10 ของพ้ืนท่ีคุ�งบางกะเจ�า ส�วนท่ีเหลือต�องได�รับความ

ร�วมมือร�วมใจจากภาคเอกชน องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเป<นเจ�าของช�วยกันอนุรักษ�พ้ืนท่ีแห�งนี้ ท่ีเป<นเสมือน

ปอดกลางเมืองท่ีดีท่ีสุดของเอเชียเอาไว�ให�เป<นพ้ืนท่ีสีเขียวอย�างยั่งยืน” 

ขณะท่ีกรมป:าไม�ในฐานะผู�กำกับดูแลพ้ืนท่ีราชพัสดุ นายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมป:าไม� ให�ความเห็นว�า การลงนามบันทึกข�อตกลงนี้

ถือเป<นการต้ังเปAาหมายงานด�านพ้ืนท่ีสีเขียวในคุ�งบางกะเจ�าให�ชัดเจน โดยกรมป:าไม�ในฐานะผู�กำกับดูแลพ้ืนท่ีราชพัสดุพร�อมให�การ

สนับสนุนทุกอย�าง  “กรมป:าไม�พร�อมสนับสนุนพ้ืนท่ีเข�าสู�โครงการ OUR Khung BangKachao รวมถึงสนับสนุนงบประมาณ ข�อมูล 

องค�ความรู�ทางวิชาการ และกำลังคน ในการพัฒนาและฟrsนฟูพ้ืนท่ีสีเขียว และพัฒนาในมิติอ่ืนๆ อีกอย�างเต็มความสามารถ” 

ท้ังนี้ กรมป:าไม�ยังต�อยอดความร�วมมือกับ ปตท.ในการช�วยฟrsนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู�ท่ีสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ�าอยู�หัว 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพ่ือสร�างมูลค�าให�สวนเฉลิมพระเกียรติฯ แห�งนี้เป<นแหล�งท่ีคนอยากมา

เยี่ยมชม รับทราบเรื่องราวคุ�งบางกะเจ�า และศึกษาระบบนิเวศรูปแบบการอนุรักษ�ป:าในลุ�มนำ้เจ�าพระยาตอนล�างต�อไป 

ในส�วนของ ปตท.ซ่ึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล�อมมาโดยตลอด ไม�ว�าจะเป<นการสนับสนุนการใช�พลังงานสะอาด การ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือดูแลสิ่งแวดล�อม หรือนวัตกรรม “NONG PIM” ท่ีเป<นนวัตกรรมตรวจวัดค�าฝุ:น PM 2.5 และวัดคุณภาพอากาศใน

พ้ืนท่ีต�างๆ นายอรรถพล ฤกษ�พิบูลย� ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ� ปตท. กล�าวว�า การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวใน

เมืองนับเป<นอีกงานท่ี ปตท.ให�ความสำคัญ  “ปตท.ได�สั่งสมองค�ความรู�และประสบการณ�จากโครงการปลูกป:าฯ และการบริหารจัดการ

ศูนย�เรียนรู�ในการฟrsนฟูป:าของ ปตท. 3 แห�ง พร�อมท้ังนำความรู�และประสบการณ�ท่ีมีอยู�มาร�วมสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวใน

โครงการ OUR Khung BangKachao ซ่ึงได�รับความร�วมมือจากภาคีเครือข�ายท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยมุ�งรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว

ประมาณ 6,000 ไร�ในคุ�งบางกะเจ�า สร�างอัตลักษณ�พ้ืนท่ีสีเขียวต�นแบบ และเพ่ิมครัวเรือนเกษตรปลอดภัย” 

นายอรรถพล ฤกษ�พิบูลย� กล�าวเพ่ิมเติมในตอนท�ายว�า นอกจากนี้แล�ว ปตท.ยังได�ให�การสนับสนุนกรมป:าไม�ในการฟrsนฟูสวนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 80 พรรษา ร�วมกับกรมป:าไม� บริหารจัดการเรียนรู�ให�เป<นเสมือนห�องเรียนธรรมชาติให�แก�นักเรียนนักศึกษา 

เป<นพ้ืนท่ีสีเขียวสำหรับพักผ�อนหย�อนใจของประชาชน และเป<นแลนด�มาร�ก (Landmark) สำคัญอีกแห�งหนึ่งของคุ�งบางกะเจ�าต�อไป 

https://mgronline.com/business/detail/9640000015969 



 

 

   

โครงการ OUR Khung BangKachao รับพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุ “คุ�งบางกะเจ�า” พร�อมหนุน กรมป:าไม� – ปตท. พัฒนาสวนเฉลิมพระ

เกียรติฯ 80 พรรษา ต�อเนื่อง 

นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�เกียรติเป<นประธานในพิธีลงนามบันทึกข�อตกลง (MOU) 2 

ฉบับ ประกอบด�วย บันทึกข�อตกลงความร�วมมือการพัฒนาและฟrsนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวราชพัสดุภายใต�การดูแลของกรมป:าไม� (โครงการสวน

กลางมหานคร) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว�าง โครงการ OUR Khung BangKachao โดยมูลนิธิชัยพัฒนา กับกรม

ป:าไม� และ บันทึกข�อตกลงความร�วมมือโครงการฟrsนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู� สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ�าอยู�หัว 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ระหว�าง กรมป:าไม� กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ณ 

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีคุ�งบางกะเจ�าสู�ความยั่งยืน กรรมการและเลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนา กล�าวถึง “โครงการ OUR Khung BangKachao” ภายใต�การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา เป<นการขับเคลื่อนการ

พัฒนาพ้ืนท่ีคุ�งบางกะเจ�าในรูปแบบสานพลังความร�วมมือ (Social Collaboration with collective impact) จากองค�กรชั้นนำท้ัง

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ต้ังแต�ปi 2561 มีเปAาหมายร�วม (Shared Goal) ในการยกระดับและพัฒนาพ้ืนท่ี “คุ�งบางกะเจ�า” 

ให�เติบโตอย�างสมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ มีพ้ืนท่ีสีเขียวอันอุดมสมบูรณ� พร�อมสร�างการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนในท�องถ่ินอย�างสมดุล 

โดยน�อมนำศาสตร�พระราชา “เข�าใจ เข�าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห�งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) มาสืบสานขยายผลตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลท่ี 10) และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพฯ มาเป<นหลักในการดำเนิน

โครงการฯ ทำให�เกิดความร�วมมือและคณะทำงานด�านต�าง ๆ 6 มิติ ได�แก� การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว การจัดการน้ำ การจัดการขยะ การ

พัฒนาท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน การส�งเสริมอาชีพ และ การพัฒนาเยาวชนฯ ท่ีต�องร�วมมือและเชื่อมโยงงานกัน ซ่ึงการลงนามบันทึก

ข�อตกลงในวันนี้ เพ่ือกำหนดแนวทางความร�วมมือระหว�างโครงการ OUR Khung BangKachao กับการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวราชพัสดุ

ภายใต�การดูแลของกรมป:าไม� 1,276 ไร� อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให�เห็นเป<นรูปธรรม สอดคล�องกับเปAาหมายการ

พัฒนาพ้ืนท่ีท้ัง 6 มิติ ของโครงการ OUR Khung BangKachao คงไว�ซ่ึงความสมบูรณ�ของระบบนิเวศ การให�ชุมชนมีส�วนร�วม และ

เป<นแนวทางการดูแลพ้ืนท่ีในระยะยาวต�อไป 



นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล�าวว�า ท่ีผ�านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

โดยกรมป:าไม� ได�ดำเนินการในกิจกรรมต�าง ๆ พัฒนาพ้ืนท่ีคุ�งบางกะเจ�าท่ีหลากหลาย อาทิ กิจกรรมปลูกต�นไม� จิตอาสา ค�ายเยาวชนรักษ�พง

ไพร และการดูแลสวนสาธารณะในพ้ืนท่ี สำหรับความร�วมมือในโครงการ OUR Khung Bangkachao ในช�วง 2 ปi ท่ีผ�านมา โครงการฯ ได�เข�า

มาพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุในคุ�งบางกะเจ�าอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงพ้ืนท่ีราชพัสดุในคุ�งบางกะเจ�า คิดเป<นพ้ืนท่ีเพียงร�อยละ 10 ของพ้ืนท่ีคุ�งบางกะเจ�า 

ส�วนท่ีเหลือต�องได�รับความร�วมมือร�วมใจจากภาคเอกชน องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเป<นเจ�าของช�วยกันอนุรักษ�

พ้ืนท่ีแห�งนี้ ท่ีเป<นเสมือนปอดกลางกรุงท่ีดีท่ีสุดของเอเชียเอาไว�ให�เป<นพ้ืนท่ีสีเขียวอย�างยั่งยืน 

นายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมป:าไม� กล�าวว�า การลงนามบันทึกข�อตกลงในวันนี้ ถือเป<นการต้ังเปAาหมายงานด�านพ้ืนท่ีสีเขียวในคุ�งบาง

กะเจ�าให�ชัดเจน โดยกรมป:าไม�ในฐานะผู�กำกับดูแลพ้ืนท่ีราชพัสดุ พร�อมสนับสนุนพ้ืนท่ีเข�าสู�โครงการ OUR Khung BangKachao 

รวมถึงสนับสนุนงบประมาณ ข�อมูล         องค�ความรู�ทางวิชาการ และกำลังคน ในการพัฒนาและฟrsนฟูพ้ืนท่ีสีเขียว และพัฒนาในมิติ

อ่ืน ๆ อีก นอกจากนี้ยังต�อยอดความร�วมมือกับ ปตท. ในการช�วยฟrsนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู�ท่ีสวนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพ่ือสร�างมูลค�าให�กับสวนฯ แห�งนี้เป<นแหล�งท่ี

คนอยากมาเยี่ยมชม รับทราบเรื่องราวคุ�งบางกะเจ�า และศึกษาระบบนิเวศรูปแบบการอนุรักษ�ป:าในลุ�มน้ำเจ�าพระยาตอนล�างต�อไป 

ขณะท่ี นายอรรถพล ฤกษ�พิบูลย� ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ� ปตท. เป6ดเผยว�า “ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญ

ของการรักษาสิ่งแวดล�อมมาโดยตลอด ท้ังการสนับสนุนการใช�พลังงานสะอาด การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือดูแลสิ่งแวดล�อม หรือ

นวัตกรรม “NONG PIM” ระบบตรวจวัดฝุ:น PM 2.5 และวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีต�าง ๆ สำหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง

นับเป<นอีกงานท่ี ปตท. ให�ความสำคัญ เพราะ ปตท. สั่งสมองค�ความรู�และประสบการณ�ท่ีได�จากโครงการปลูกป:าฯ และการบริหาร

จัดการศูนย�เรียนรู� ในการฟrsนฟูป:าของ ปตท. 3 แห�ง จึงได�นำความรู�และประสบการณ�ท่ีมีอยู�มาร�วมสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวใน

โครงการ OUR Khung BangKachao ซ่ึงได�รับความร�วมมือจากภาคีเครือข�ายท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยมุ�งรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว

ประมาณ 6,000 ไร� ในคุ�งบางกะเจ�า สร�างอัตลักษณ�พ้ืนท่ีสีเขียวต�นแบบ และเพ่ิมครัวเรือนเกษตรปลอดภัย นอกจากนี้ ปตท. ยังให�การ

สนับสนุนกรมป:าไม�ในการฟrsนฟูสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 80 พรรษา ร�วมกับกรมป:าไม�บริหารจัดการเรียนรู�ให�

เป<นเสมือนห�องเรียนธรรมชาติให�กับนักเรียนนักศึกษา เป<นพ้ืนท่ีสีเขียวสำหรับพักผ�อนหย�อนใจของประชาชน และเป<นแลนด�มาร�ก 

(Landmark) สำคัญอีกแห�งหนึ่งของคุ�งบางกะเจ�าต�อไป” นายอรรถพล กล�าว 

https://www.thebusinessplus.com/โครงการ-our-khung-bangkachao-รับพัฒนาพ้ืน/ 

 

 



 

เกิดไฟป:าในพ้ืนท่ีป:าสงวนแห�งชาติ อ.ขุนยวม จ.แม�ฮ�องสอน ผลาญทำลายป:า 74 ไร� จนท.เผยสาเหตุจากการหาของป:าและการเผา

พ้ืนท่ีการเกษตร 

17 ก.พ. 2564  

        นายรุ�งเพ็ชร� บรรเทา หัวหน�าหน�วยปAองกันและพัฒนาป:าไม�ปาย สำนักจัดการทรัพยากรป:าไม�ท่ี 1 สาขาแม�ฮ�องสอน เป6ดเผยว�า 

วันท่ี 16 กุมภาพันธ� 2564 เจ�าหน�าท่ีหน�วยปAองกันรักษาป:าท่ี มส.3 (อำเภอขุนยวม), หน�วยปAองกันและพัฒนาป:าไม�ขุนยวม ได�รับแจ�ง

เหตุไฟป:า จำนวน 13 จุด เจ�าหน�าท่ีหน�วยฯ มส.3 จึงได�เข�าทำการตรวจสอบ พบว�าเกิดเหตุไฟไหม�ป:าจริง เจ�าหน�าท่ีจึงได�ทำการดับไฟ

เป<นท่ีเรียบร�อยและบางพ้ืนท่ีไฟดับลงแล�วบริเวณท่ีเกิดเหตุไฟไหม� ซ่ึงอยู�ในเขตป:าสงวนแห�งชาติป:าแม�เงา-แม�สำเพ็ง ป:าสงวนแห�ชาติป:า

แม�สุรินทร� ท�องท่ีตำบลแม�ก๊ิ, ตำบลขุนยวม, ตำบลแม�เงา และเขตป:าสงวนแห�งชาติป:าแม�ยวมฝZxงซ�าย ตำบลเมืองปอน ตำบลแม�ยวม

น�อย อำภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน พ้ืนท่ีเสียหายรวมประมาณ 74 ไร� 

        โดยจากการตรวจสอบพ้ืนท่ีไฟไหม� เจ�าหน�าท่ีรายงานสาเหตุของไฟป:าว�าเกิดจากการหาของป:าและการเผาพ้ืนท่ีการเกษตร 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210217112942212 

 

 

 

 

 

 

 



 

เจ�าหน�าท่ีเผยไฟจากการหาของป:า-การเผาเพ่ือทำการเกษตร ทำให�เกิดไฟป:า 17 จุด ในพ้ืนท่ี 2 ตำบล อ.แม�ลาน�อย จ.แม�ฮ�องสอน ป:า

ไม�เสียหายรวม 108 ไร� 

17 ก.พ. 2564 | เข�าชม : 137 

        นายนิพนธ� วรนาม หัวหน�าหน�วยปAองกันและพัฒนาป:าไม�แม�ลาน�อย เป6ดเผยว�า ได�รับแจ�งเหตุเกิดไฟป:าบริเวณป:าท�องท่ีอำเภอ

แม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอนรวม 17 จุด เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ� 2564 จึงได�เข�าทำการตรวจสอบ พบเกิดไฟไหม�ป:าจริงแต�ไฟดับแล�ว 

ซ่ึงพ้ืนท่ีป:าท่ีเกิดไฟป:าอยู�ในเขตป:าสงวนแห�งชาติแม�ยวมฝZxงซ�าย ท�องท่ีตำบลแม�ลาน�อย อำเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 13 จุด 

และตำบลท�าผาปุAม อำเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 4 จุด รวมพ้ืนท่ีเสียหายประมาณ 180 ไร� โดยจากการตรวจหาสาเหตุของ

การเกิดไฟป:าดังกล�าว เจ�าหน�าท่ีพบว�าเกิดจากการหาของป:าของประชาชนในพ้ืนท่ี และการเผาเพ่ือทำการเกษตร 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210217130335277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210217125402274 

จนท.หลายหน�วย ร�วมตรวจสอบยึดคืนพ้ืนท่ีป:าต�นน้ำในจ.ลำปาง หลังพบมีการลอบแผ�วถาง      17 ก.พ. 2564  

กำลังเจ�าหน�าท่ีป:าไม� และเจ�าหน�าท่ีตำรวจด�านสิ่งแวดล�อม จ.ลำปาง ร�วมตรวจสอบยึดคืนพ้ืนท่ีป:าต�นน้ำในเขตท�องท่ีอำเภอเสริมงาม 

หลังสืบทราบมีชาวบ�านแอบบุกรุกแผ�วถาง ทำให�เป<นป:าเสื่อมโทรมก�อนจับจองนำขายให�กับนายทุน  นายสักรินทร� ปZญญาใจ 

ผู�อำนวยการศูนย�ปAองกันและปราบปรามท่ี 3 (ภาคเหนือ) นำกำลังเจ�าหน�าท่ีจากหลายหน�วยงาน ประกอบด�วย กำลังเจ�าหน�าท่ีจาก

สำนักจัดการทรัพยากรป:าไม�ท่ี 3 ลำปาง ภายใต�การอำนวยการสั่งการของนายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ� ผู�อำนวยการสำนักจัดการ

ทรัพยากรป:าไม� ท่ี 3 (ลำปาง) นายเรวัตร เวียงทอง ผู�อำนวยการศูนย�ป:าไม�ลำปาง และนายเกษม คำมา ผู�อำนวยการส�วนปAองกันรักษา

ป:าและควบคุมไฟป:าฯ กำลังเจ�าหน�าท่ีตำรวจจากกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดลำปาง ภายใต�การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ� คงคาอินทร� ผู�กำกับการกองกำกับ

การ 4ฯ ตลอดจนเจ�าหน�าท่ีสายตรวจชุดปฏิบัติการพิเศษป:าไม�ชุดท่ี 1 เจ�าหน�าท่ีตำรวจสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม และเจ�าหน�าท่ีฝ:าย

ปกครองอำเภอเสริมงาม ร�วมสนธิกำลังเข�าตรวจสอบพ้ืนท่ี ในบริเวณเขตป:าสงวนแห�งชาติ "ป:าแม�เรียง" ซ่ึงอยู�ในเขตท�องท่ีบ�านปง

ประดู� หมู�ท่ี 11 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง หลังได�รับแจ�งจากสายการข�าว ว�าพ้ืนท่ี "ป:าแม�เรียง" กำลังถูกบุกรุก

แผ�วถางอย�างหนัก โดยมีกลุ�มนายทุนจากพ้ืนท่ีอ่ืน เข�ามาทำการว�าจ�างให�ชาวบ�านในพ้ืนท่ีแอบลักลอบรุกเข�าไปในเขตพ้ืนท่ีป:าสงวน ทำ

การแผ�วถางป:าให�เป<นป:าเสื่อมโทรมแล�วครอบครองไว�เป<นท่ีทำกิน ก�อนจะกว�านซ้ือโดยให�ชาวบ�านนำมาขายต�ออีกทอดหนึ่งในราคาถูก 

เพ่ือจะนำท่ีดินดังกล�าวไปจัดทำเป<นแปลงปลูกสวนปาล�ม   โดยจากการเข�าตรวจสอบพ้ืนท่ี "ป:าแม�เรียง" เบ้ืองต�นเจ�าหน�าท่ีพบพ้ืนท่ีป:า

สงวนถูกบุกรุกเป<นบริเวณกว�างรวมท้ังหมด 7 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 80 ไร� ซ่ึงในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล�าวมีไม�หวงห�าม ท้ังไม�สัก ไม�ประดู� 

และไม�แดง ถูกตัดโค�น กองกระจัดกระจายอยู�เป<นจำนวนมากรวมแล�วกว�า 32 ท�อน รวมถึงยังมีต�นไม�ขนาดต�างๆ ถูกสับกลางลำต�น 

เพ่ือให�ยืนต�นตายอีกจำนวนหลายต�น คิดเป<นมูลค�าความเสียหายของรัฐประมาณกว�า 5 ล�านบาท ส�วนในบริเวณพ้ืนท่ีไม�พบกลุ�มผู�บุกรุก

ท่ีกระทำผิดกฎหมาย ซ่ึงคาดว�าน�าจะไหวตัวทันและหลบหนีไปก�อนหน�านี้ โดยทางเจ�าหน�าท่ีฯ ได�ทำการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต�างๆ 

ภายในท่ีเกิดเหตุไว�ท้ังหมด ก�อนได�นำส�งมอบให�กับทางเจ�าหน�าท่ีตำรวจสถานตีำรวจภูธรเสริมงาม เพ่ือจะได�ทำการสืบสวนหาตัวกลุ�มผู�กระทำ

ผิดมาดำเนนิการตามกฎหมาย ส�วนพ้ืนท่ีป:าท่ีถูกบุกรุกเบ้ืองต�นทางเจ�าหน�าท่ีฯ ได�ทำการปZกปAายประกาศตรวจยดึพ้ืนท่ีดังกล�าวไว�แล�ว ท้ังนี้

เพ่ือเป<นการแจ�งเตือนให�ชาวบ�านในชุมชนพ้ืนท่ีได�รับทราบว�าการกระทำดังกล�าวเป<นการกระทำท่ีผิดกฎหมาย และเพ่ือเป<นการปAองปรามไม�ให�

ชาวบ�านได�เข�ามาลักลอบบุกรุกเขตพ้ืนท่ีป:าซ้ำ 

        ท้ังนี้ สำหรับการกระทำผิดกฎหมายบุกรุกเขตพ้ืนท่ีป:าสงวนของกลุ�มชาวบ�าน ทางเจ�าหน�าท่ีมีข�อมูลโดยสืบทราบว�า ในพ้ืนท่ีบ�าน

ปงประดู�ได�มีกลุ�มนายทุนรายใหญ�กลุ�มหนึ่ง เข�ามาว�าจ�างให�ชาวบ�านในพ้ืนท่ีทำการแผ�วถางป:าแล�วถือครองเป<นท่ีทำกิน ก�อนจะทำการ

กว�านซ้ือท่ีดินในราคาถูกภายหลัง เพ่ือท่ีจะนำผืนท่ีดินดังกล�าวไปทำการปลูกสวนปาล�มน้ำมัน หรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ หลายชนิด ทำให�

กลุ�มชาวบ�านบางคนท่ีหวังแก�เงินเล็กๆ น�อยๆ มีการแอบเข�าไปบุกรุกแผ�วถางป:าอย�างไม�เกรงกลัวกฎหมาย ซ่ึงเบ้ืองต�นทางเจ�าหน�าท่ี

พอจะรู�ตัวกลุ�มชาวบ�านท่ีกระทำผิดแล�ว โดยจะได�เร�งติดตามหาตัวมาดำเนินการสอบสวน เพ่ือจะได�เชื่อมโยงไปยังตัวการใหญ�ท่ีอยู�

เบ้ืองหลัง และจะได�นำตัวมาลงโทษตามกระบวนการของกฎหมายต�อไป 



 

    

    

   

แปลงต�นแบบร�วมกันทำกิจกรรมเอาม้ือในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพ้ืนท่ีและคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม�สู� “โคก 

หนอง นา โมเดล” 

17 ก.พ. 64 

เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ� 2564 ต้ังแต�เวลา 08.30 น. เป<นต�นไป ณ แปลงต�นแบบของนายอิทธิพล คำหอม บ�านน้ำปูน หมู�ท่ี 1 ตำบลน้ำ

พาง อำเภอแม�จริม จังหวัดน�าน โดยมีนายชัชชัย ลิ้มภักดี นายอำเภอแม�จริม พร�อมด�วย นายธันวา ม�วงทอง หัวหน�าอุทยานแห�งชาติ

แม�จริม ปลัดอำเภอ หัวหน�าส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน กำนันทุกตำบล ผู�นำท�องท่ีตำบลน้ำพาง 

กำลังพลจากกองพันทหารม�าท่ี 15 กรมทหารม�าท่ี 2 เครือข�ายโคก หนอง นา โมเดล (โซนอำเภอเมือง บ�านหลวง ภูเพียง และสันติสุข) 

สมาชิก อส. เจ�าหน�าท่ีอุทยานแห�งชาติแม�จริม เจ�าหน�าท่ีหน�วยปAองกันและพัฒนาป:าไม�อำเภอแม�จริม เจ�าหน�าท่ีหน�วยจัดการต�นน้ำ 

คณะครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ได�ร�วมกันทำกิจกรรมเอาม้ือในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพ้ืนท่ีและ

คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม�สู� “โคก หนอง นา โมเดล” ในพ้ืนท่ีอำเภอแม�จริม จังหวัดน�าน ซ่ึงเป<นกิจกรรมอันเป<น

สาธารณประโยชน� และเป<นการเป6ดโอกาสให�ทุกภาคส�วนได�ร�วมเรียนรู�เชิงปฏิบัติเก่ียวกับ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยกิจกรรม

ประกอบด�วยการขุดเหมืองไส�ไก� และกิจกรรมการห�มดิน  ท้ังนี้ มีผู�เข�าร�วมกิจกรรมจำนวน 176 คน เอาร�วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1585078/ 

 

 

 

 



 

ร�วม‘เอาม้ือ’แปลงต�นแบบ‘โคก หนอง นา โมเดล’แม�จริม 

วันพุธ ท่ี 17 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2564, 17.57 น. 

17 กุมภาพันธ� 2564 ท่ีแปลงต�นแบบของนายอิทธิพล คำหอม บ�านน้ำปูน หมู� 1 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม�จริม จังหวัดน�าน โดยมีนาย

ชัชชัย ลิ้มภักดี นายอำเภอแม�จริม พร�อมด�วย นายธันวา ม�วงทอง หัวหน�าอุทยานแห�งชาติแม�จริม ปลัดอำเภอ หัวหน�าส�วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ ผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน กำนันทุกตำบล ผู�นำท�องท่ีตำบลน้ำพาง กำลังพลจากกองพันทหารม�าท่ี 15 กรม

ทหารม�าท่ี 2 เครือข�ายโคก หนอง นา โมเดล โซนอำเภอเมือง บ�านหลวง ภูเพียง และสันติสุข สมาชิก อส. เจ�าหน�าท่ีอุทยานแห�งชาติ

แม�จริม เจ�าหน�าท่ีหน�วยปAองกันและพัฒนาป:าไม�อำเภอแม�จริม เจ�าหน�าท่ีหน�วยจัดการต�นน้ำ คณะครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสา

พระราชทาน ได�ร�วมกันทำกิจกรรมเอาม้ือในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพ้ืนท่ีและคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม�สู� “โคก 

หนอง นา โมเดล” ในพ้ืนท่ีอำเภอแม�จริม 

ท้ังนี้ เป<นกิจกรรมอันเป<นสาธารณประโยชน� และเป<นการเป6ดโอกาสให�ทุกภาคส�วนได�ร�วมเรียนรู�เชิงปฏิบัติเก่ียวกับ “โคก หนอง นา 

โมเดล” โดยกิจกรรมประกอบด�วยการขุดเหมืองไส�ไก� และกิจกรรมการห�มดิน มีผู�เข�าร�วมกิจกรรม “เอาม้ือ” ครั้งนี้จำนวน 176 คน 

https://www.naewna.com/local/553439 

 



 

ไฟป:ายังระอุ 17จว.ภาคเหนืออ�วม 

17 ก.พ. 2564 

ไฟป:ายังระอุ 17จว.ภาคเหนืออ�วม – วันท่ี 16 ก.พ. ผู�สื่อข�าวรายงานว�า สถานการณ�ไฟป:าในพ้ืนท่ี จ.ตาก ยังคงทวีความรุนแรงและ

ขยายวงกว�าง เนื่องจากสภาพผืนป:าแห�งแล�ง จากข�อมูลสำนักงานพัฒนาอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค�การมหาชน) GISTDA ตรวจ

พบจุดความร�อนในพ้ืนท่ี จ.ตาก จำนวน 199 จุด กระจายในหลายอำเภอ จุดความร�อนท่ีพบอยู�ในพ้ืนท่ีป:าอนุรักษ�และป:าสงวนแห�งชาติ 

จำนวน 182 จุด พ้ืนท่ีชุมชนและอ่ืนๆ 17 จุด โดยสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ�ท่ี 16 จ.เชียงใหม� สนธิกำลังเจ�าหน�าท่ีเขตรักษาพันธุ�สัตว�

ป:าอมก�อย เข�าช�วยดับไฟป:าในพ้ืนท่ีผืนป:าเหนือเข่ือนภูมิพล ต.บ�านนา อ.สามเงา จ.ตาก ซ่ึงเป<นผืนป:าต�นน้ำเข่ือนภูมิพลอยู�ติดกับพ้ืนท่ี 

จ.เชียงใหม� โดยมีพ้ืนท่ีป:าเสียหายกว�า 120 ไร� ในขณะท่ีเจ�าหน�าท่ีชุด “เหยี่ยวไฟตาก” ร�วมกันออกลาดตระเวนพบไฟกำลังไหม�ป:า

บริเวณป:าชุมชนบ�านวังไคร�ในพ้ืนท่ีป:าสงวนแห�งชาติป:าแม�สลิดโป:งแดง ใช�เวลากว�า 2 ช.ม.จึงควบคุมไฟไว�ได� พ้ืนท่ีเสียหาย 25 ไร� 

สาเหตุเกิดจากการล�าสัตว� 

วันเดียวกัน จากการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี จ.ลำปาง เชียงใหม� เชียงราย แม�ฮ�องสอน พะเยา ตาก ลำพูน 

สุโขทัย และกำแพงเพชร พบค�า PM 2.5 และค�า AQI อยู�ในระดับท่ีเริ่มมีผลต�อสุขภาพ สำหรับสถานการณ�ไฟป:าพบจุดความร�อนใน 

17 จังหวัดภาคเหนือรวม 271 จุด เป<นพ้ืนท่ีป:าอนุรักษ� 159 จุด พ้ืนท่ีป:าสงวนฯ 92 จุด เจ�าหน�าท่ีหลายฝ:ายกำลังเร�งปฏิบัติการควบคุม

ไฟป:าต�อไป 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5969085 

 

 

 

 

 

 

 



 

ไฟไหม�ป:าเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป:าเฉลิมพระเกียรติฯ อ.สุไหงปาดี  

 สยามรัฐออนไลน�  17 กุมภาพันธ� 2564  

เกิดเหตุไฟไหม�ป:าเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป:าเฉลิมพระเกียรติฯ อ.สุไหงปาดีจนลุกลามเข�าสวนปาล�มของชาวบ�าน เบ้ืองต�นสกัดเพลิงบนผิว

ดินได�แล�ว 

เกิดเหตุไฟไหม�ป:าเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป:าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนท่ี ม.12 บ�านแซะ ต.สุ

ไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยไฟป:าได�ลุกลามเข�าไปในสวนปาล�มของชาวบ�าน หลังได�รับแจ�งจากผู�ใหญ�บ�าน ม.12 นายเศวต 

เพชรนุ�ย นายอำเภอสุไหงปาดีได�ประสานเจ�าหน�าท่ีหน�วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 41 หน�วยปAองกันรักษาป:าท่ี นธ.4 สุไหงปาดี สถานี

ควบคุมไฟป:าพรุโต�ะแดง เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป:าเฉลิมพระเกียรติ และ อบต.สุไหงปาดี นำเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง เครื่องสูบน้ำแบบหาบ

หาม เครื่องสายส�งน้ำ และรถบรรทุกน้ำ โดยมีเจ�าหน�าท่ีจากหลายหน�วยงาน รวมท้ัง กำนัน ผู�ใหญ�บ�าน และประชาชนในพ้ืนท่ีมากกว�า 

100 คนลงพ้ืนท่ีช�วยทำการดับเพลิงจนถึงวันนี้(17 ก.พ.64) ล�าสุดสามารถควบคุมเพลิงบนผิวดินไว�ได�แล�วแต�ยังจำเป<นต�องฉีดน้ำลงใต�

ดินเพ่ือสกัดไฟจากชั้นใต�ผิวดินท่ีอาจประทุข้ึนมา เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล�าวเป<นดินท่ีเกิดจากการทับถมของเศษวัชพืชจึงอาจทำให�ไฟป:า

กลับมาลุกไหม�ซ้ำอีก ท้ังนี้เบ้ืองต�นมีพ้ืนท่ีได�รับความเสียหายประมาณ 40 ไร� 

นายเศวต เพชรนุ�ย นายอำเภอสุไหงปาดี กล�าวว�า สาเหตุของไฟไหม�ป:าครั้งนี้ยังไม�สามารถสรุปได�ว�าเกิดจากเหตุใด แต�สันนิษฐาน

เบ้ืองต�นคาดว�าจะมาจากฝiมือคนท่ีลักลอบเข�าไปหาของป:า เนื่องจากท่ีผ�านมาจะมีประชาชนจากต�างพ้ืนท่ีลักลอบเข�าไปหาของป:า และ

เผาป:า หรือทำพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต�อการเกิดไฟไหม�ป:า ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีไม�สามารถดูแลได�อย�างท่ัวถึง จึงต�องขอความร�วมมือประชาชนใน

การตระหนักถึงอันตรายท่ีจะเกิดกับผืนป:าและพ้ืนท่ีทำกินของประชาชน เม่ือเกิดไฟไหม�ป:าในพ้ืนท่ีดังกล�าว โดยขอให�นึกถึงผลกระทบ

และความเดือดร�อนของส�วนรวม มากกว�าผลประโยชน�ส�วนตนท่ีได�มาเพียงเล็กน�อยจากการเข�าไปสร�างความเสียหายให�กับผืนป:า

เหล�านี้ 

https://siamrath.co.th/n/220828 

 

 



 

จ.ชัยนาทจัดกิจกรรม “ทสม.ชัยนาทร�วมใจ ปAองกันและควบคุมไฟป:า” มุ�งสร�างจิตสำนึกอนุรักษ�และฟrsนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม 

17 ก.พ. 2564    

            นายอดิศักด์ิ จันทรังษี ผู�อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดชัยนาท นำคณะเจ�าหน�าท่ีในสังกัด พร�อม

ด�วยคณะกรรมการเครือข�าย ทสม. จังหวัดชัยนาท เครือข�าย ทสม. ตำบลเด�นใหญ� เครือข�ายป:าชุมชนเขาราวเทียนบ�านบุทางรถ องค�การ

บริหารส�วนตำบลเด�นใหญ� และโรงเรียนบ�านหนองแจง จัดกิจกรรม "ทสม. ชัยนาทร�วมใจ ปAองกันและควบคุมไฟป:า" ภายใต�โครงการพัฒนา

เครือข�ายอาสาสมัครพิทักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมหมู�บ�าน (ทสม.) จังหวัดชัยนาท ปiงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ พ้ืนท่ีป:าชุมชน

เขาราวเทียนบ�านบุทางรถ หมู�ท่ี 5 ตำบลเด�นใหญ� อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท พร�อมมอบอุปกรณ�จัดทำแนวกันไฟให�กับเครือข�ายฯ เพ่ือใช�

ในการปAองกันและควบคุมไฟป:า และร�วมกันเก็บกวาดใบไม�ก่ิงไม�แห�ง เพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิงตามวิธี “ชิงเก็บ ลดเผา” และ “จัดทำแนวกัน

ไฟ” ในการนี้ ผู�เข�าร�วมกิจกรรมยังได�ช�วยกันดับไฟป:าท่ีกำลังเกิดในบริเวณพ้ืนท่ีเขาราวเทียนอีกด�วย 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210217171946471 

 

 

 

 

 

 



 

สวพส.ทำแผนท่ีดินทำกินบนพ้ืนท่ีสูงรายแปลง 

วันพุธ ท่ี 17 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2564 

เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ� 2564 นายเมธี พยอมยงค� ผู�อำนวยการสำนักอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงเป6ดเผยว�า สถาบันวิจัย

และพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค�การมหาชน) มีภารกิจหลักในการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงตามแบบโครงการหลวง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

ด�วยระบบท่ีเป<นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม และรักษาความสมบูรณ�ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ คือ ป:าไม� ดิน น้ำ และอากาศ แต�

เนื่องจากปZจจุบันปZญหาการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล�อมมีความรุนแรงและซับซ�อนมากข้ึน สถาบันจึงได�พัฒนากระบวนการดำเนินงาน

เพ่ือให�เกิดประสิทธิผล โดยให�เป<นการอนุรักษ�และฟrsนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในลักษณะเชิงพ้ืนท่ีตามบริบทและภูมิสังคม

ของแต�ละชุมชน ดำเนินงานบูรณาการแบบองค�รวม มีแผนท่ีการใช�ประโยชน�ท่ีดิน แผนท่ีดินรายแปลงของเกษตรกร และข�อมูลท่ีดีเป<น

เครื่องมือในการดำเนินงาน ภายใต�กระบวนการมีส�วนร�วมของชุมชน และการบูรณาการของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

การใช�ประโยชน�จากฐานข�อมูลท่ีดินรายแปลงในการพัฒนาอาชีพหรือสิ่งแวดล�อม เป<นการดำเนินงานแบบมีส�วนร�วมและบูรณาการของ

ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง โดยใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกข้ันตอน ได�แก� แผนท่ีการใช�

ประโยชน�ท่ีดินรายแปลง (one map), ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� (GIS), ภาพถ�ายจาก Drone, Application HRDI Map, ระบบ

บริการข�อมูลเพ่ือเกษตรอัจฉริยะบนพ้ืนท่ีสูงของสถาบัน (web HRDI : Me High) เป<นต�น ซ่ึงเป<นองค�ประกอบและเครื่องมือสำคัญใน

การวางแผน และการตัดสินใจในการดำเนินงานอย�างแม�นยำและต�อเนื่อง ต้ังแต�การจัดทำฐานข�อมูลให�เป<นข�อมูลดิจิทัลภาครัฐ การนำ

ข�อมูลและเทคโนโลยีในการกำหนดขอบเขตการใช�ประโยชน�ท่ีดิน วิเคราะห� วางแผน และดำเนินงานพัฒนาแบบบูรณาการร�วมกับ

หน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�องและชุมชน เพ่ือให�หน�วยงานเข�าไปปฏิบัติงานสนับสนุนการพัฒนาตามภารกิจ ได�อย�างถูกต�องเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ี ไม�ขัดต�อระเบียบกฎหมาย ตรงตามปZญหาและความต�องการของชุมชน เกิดประโยชน�สูงสุด โดยไม�กระทบกับสิ่งแวดล�อม รวมท้ัง

มีการติดตามประเมินผลด�านการเปลี่ยนแปลง เช�น สถิติการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การเปลี่ยนแปลงการใช�ท่ีดิน การเพ่ิมข้ึนของรายได� และ

การลดปZญหาหมอกควันไฟป:า เป<นต�น 

สถาบันได�ดำเนินการพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิบัติการของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงรายหมู�บ�าน ให�เป<นไปตามแผนการใช�

ประโยชน�ท่ีดิน โดยใช�แผนชุมชน แผนท่ีดินรายแปลง ข�อมูล องค�ความรู�ภูมิปZญญา และเทคโนโลยี โดยการดำเนินการดังนี้คือ 

1. การใช�ประโยชน�ท่ีดินอย�างถูกต�องเหมาะสม อย�างถูกต�องเหมาะสม ไม�ขัดต�อระเบียบกฎหมาย และลดความขัดแย�งของชุมชนกับ

หน�วยงานป:าไม� มีการกำหนดขอบเขตการใช�ท่ีดินปAองกันไม�ให�มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป:า และ จัดท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 



(คทช.) สนับสนุนกล�าไม�ตามโครงการสร�างป:าสร�างรายได� ฟrsนฟูพืชท�องถ่ินเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ และดูแลป:ารอบชุมชน 

โดยดำเนินร�วมกับกรมป:าไม� และกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป:า และพันธุ�พืช ดูแลรักษาพ้ืนท่ีป:าในพ้ืนท่ีโครงการท้ังสิ้น 2,976,676 ไร� 

2. การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนท่ีฐานท่ีจำเป<น ได�แก� ด�านแหล�งน้ำเพ่ือใช�ในการเกษตร วางแผนพัฒนาแหล�งน้ำขนาดเล็กร�วมกับกรม

ชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ ขยายเขตไฟฟAาเข�าหมู�บ�าน ร�วมกับการไฟฟAาส�วนภูมิภาค ก�อสร�างถนน เพ่ือสัญจรและขนส�งผลผลิต 

ร�วมกับกรมทางหลวงชนบท และองค�การบริหารส�วนตำบล   

3. การพัฒนาอาชีพ ด�วยระบบเกษตรท่ีเป<นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม ใช�งานวิจัยสู�การพัฒนา ในการปรับระบบการใช�ประโยชน�ท่ีดิน ให�

ชุมชนมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการทำการเกษตร สามารถมีรายได�เพ่ิมมากข้ึนท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยปลูกพืชประณีต ใช�พ้ืนท่ี

ท่ีมีอยู�อย�างจำกัด ใช�พ้ืนท่ีน�อยรายได�สูง ใช�น้ำน�อย ในระบบอนุรักษ�ดินและน้ำ ตามแผนการใช�ท่ีดิน โดยไม�ส�งผลกระทบต�อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�ดำเนินการส�งเสริมการเพาะปลูกท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี โดยในปi 2563 มีการรับรองมาตรฐาน

อาหารปลอดภัย (GAP) 2,027 ราย 16,217 ไร�  และอินทรีย� 380 ราย 776 ไร� สร�างรายได� 383,341,060 บาท ให�กับเกษตรกร 

7,173 ราย พืชท่ีปลูก อาทิ เสาวรส องุ�น เมล�อน ข�าว เป<นต�น โดยในแผนระยะ 8 ปi (ปi 2563 – 2570) มีเปAาหมายในการพัฒนาปรับ

ระบบเกษตรท่ีเป<นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 240,805 ไร� 

4. การสนับสนุนด�านการอนุรักษ�ฟrsนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยการกำหนดขอบเขตการใช�ประโยชน�ท่ีดิน การแบ�งแยกพ้ืนท่ี

ป:าและพ้ืนท่ีทำกิน และดำเนินกิจกรรมอนุรักษ�และฟrsนฟูอย�างมีส�วนร�วม เช�น การปลูกป:าชาวบ�าน การดูแลรักษาป:าต�นน้ำลำธารของชุมชน 

การจัดทำแนวกันไฟและปAองกันไฟป:า การจัดทำระบบอนุรักษ�ดินและน้ำ 6,500 ไร� และปลูกหญ�าแฝก 2,560,000 กล�า การฟrsนฟูและ

ปรับปรุงบำรุงดินโดยการทำปุ�ยหมักจากซังข�าวโพดเพ่ือลดการเผา และวิเคราะห�ดินเพ่ือหาสารเคมีปนเปrsอนนำไปสู�การแก�ไขปZญหา 

โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาแหล�งน้ำขนาดเล็ก และระบบกระจายน้ำ ทำการสร�างฝายชะลอน้ำ กักเก็บน้ำ วางระบบส�งน้ำ บ�อพวงสันเขา 

และระบบกระจายน้ำเข�าสู�แปลงเกษตรกร เพ่ือแก�ไขปZญหาภัยแล�ง จำนวน 180 แห�ง ซ่ึงมีผู�ได�รับประโยชน� 12,863 ไร� 

นอกจากนี้ได�มีการยกระดับการพัฒนาเกษตรกรตัวอย�าง (Smart farmer) โดยใช�แผนท่ีดินรายแปลงไปใช�ประโยชน� ในการปรับระบบ

เกษตรท่ีเป<นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม สร�างอาชีพและรายได�ท่ีพอเพียง ควบคู�กับการอนุรักษ�ฟrsนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

จำนวน 909 คน โดยมีการจัดเก็บข�อมูลและทำทะเบียนรายได�จากการเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน�ท่ีดินอย�างถูกต�องเหมาะสมตาม

แผนการใช�ท่ีดิน 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/223459 

 

 

 

 

 

 

 



https://siamrath.co.th/n/220751 

"สนธิญา" แจ�งความ ปอท.เอาผิด พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ รายการดังพร�อมผู�จัดหมาแก�-แมวสาว   สยามรัฐออนไลน�  17 กุมภาพันธ� 2564  

เม่ือเวลา 11.30 น. วนัท่ี 17 ก.พ. ท่ีบก .ปอท. นายสนธิญา สวสัดี ท่ีปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธมินุษยชน(สภา

ผู�แทนราษฎร) เดินทางเข�าพบ ร.ต.อ.ฐานนัดร สาสูงเนิน รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. แจ�งความดำเนินคดีกับ 1.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ� เตมีย

เวช 2.นายดนัย เอกมหาสวสัด์ิ และ 3.น.ส.อมรรัตน� มหินธิรุกข� และรายการเจาะลึกท่ัวไทย Inside Thailand ทางช�อง 9 อสมท. 

จากกรณีท่ีรายการดังกล�าวจัดสัมภาษณ� พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ� หัวหน�าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในเรื่องบ�านรุกล้ำลำน้ำเจ�าพระยา โดยมี

การแพร�ภาพถ�ายทอดไปท่ัวประเทศรวมท้ังสื่อออนไลน�เฟซบุ�กและ ยูทูป เม่ือวันท่ี 11 ก.พ.ท่ีผ�านมาได�กล�าวพาดพิงตนเองซ่ึงเป<นท่ี

ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน(สภาผู�แทนราษฎร)ในการประชุมของคณะกรรมาธิการฯ เม่ือวันท่ี 

10 ก.พ.64 เพ่ือตรวจสอบข�อเท็จจริงและหาบทสรุปเพ่ือศึกษาเรื่องมีสิ่งปลูกสร�างรุกลำน้ำเจ�าพระยาเพ่ือรายงานรัฐสภาและประชาชน

ต�อไป ในการประชุมวันนั้นมีการถ�ายทอดสดผ�านสถานีโทรทัศน�วิทยุรัฐสภา มีสื่อสารมวลชนเข�าไปทำข�าวมากมาย วันนั้นจึงไม�ใช�เป<น

การประชุมลับไม�มีเอกสิทธิ์คุ�มครองใครท่ีไปให�ปากคำหรือวัตถุใดๆ แก�กรรมาธิการ ตามมาตรา 18 วันนั้นเป<นการประชุมเป6ดเผย มี

หน�วยงานท่ีมาร�วมประชุมได�แก� กรมป:าไม� ดรมเจ�าท�า ผู�อำนวยการเขตดุสิตมาในนาม กทม. และตัวแทนสำนักงานตำรวจแห�งชาติ 

พร�อมท้ัง สน.บางโพ ท�องท่ีเกิดเหตุบุกรุกแม�น้ำเจ�าพระยา ในวันนั้นตัวแทนกรมเจ�าท�าได�บอกชัดเจนว�าสิ่งรุกล้ำตรงนั้นมีการขออนุญาต

แต�กรมเจ�าท�าแจ�งว�าจะต�องไปขออนุญาต กทม.ด�วย และยังบอกด�วยว�าการก�อสร�างผิดแบบจากท่ียื่นขอไว� ส�วนเขตดุสิต ตัวแทน กทม.

แจ�งว�าไม�ได�มีการขอินุญาตในการจัดสร�างสิ่งรุกล้ำดังกล�าว 

ด�านตัวแทนกรมป:าไม�แจ�งท่ีประชุมว�าได�มีการแจ�งความเอาผิดต�อพนักงานสอบสวน บก.ปทส.กรณีบุกรุกลำน้ำเจ�าพระยา 

โดยวันรุ�งข้ึนวันท่ี 12 ก.พ. พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ� ได�ไปออกรายการเจาะลึกท่ัวไทย Inside Thailand และได�กล�าวหาตนว�า "สมคบกัน 

ฮ้ัวกับผู�ร�อง 2 คน เช�น ไอ�สนธิญา" ... "ไอ�สนธิญาเป<นอดีตผู�สมัครพลังประชารัฐ" ....และ "เป<นผู�เอาความเท็จไปร�องคณะกรรมาธิการ

ผม ผมดำเนินคดีอยู�"  ทำให�ตนได�รับความเสียหายท้ังในรายการสดและยังมีการบันทึกรายการไปเผยแพร�ต�อท้ังเฟซบุ�กและยูทูป จน

วันนี้ก็ยังปรากฏอยู� ข�อเท็จจริงคือตนเองไม�เคยสมัคร สส.ในนามพรรคพลังประชารัฐเลย และคดีความก็ฟAองร�องตนในข�อหาหม่ิน

ประมาทอยู�ระหว�างการพิจารณาศาลแขวงดุสิต ไม�สามารถสรุปได�ว�าเป<นไปตามท่ีท�าน พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ� กล�าวหาแต�อย�างใด และ

ในช�วงการท่ีศาลยุติธรรมตรวจสอบข�อมูลรับหรือไม�รับคดีนี้ ทนายความฝ:าย พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ� ก็ถามทนายฝ:ายตนว�าจะขอโทษหรือจะ

ดำเนินคดีต�อไป ซ่ึงตนไม�ยินยอมขอโทษเพราะไม�ได�ทำผิดอะไร 

ซ่ึงการสัมภาษณ�ในรายการดังกล�าวของผู�จัดท้ังสองคนทำให�ตนเสียหาย เป<นการนำความเท็จ บิดเบือน เข�าสู�ระบบคอมพิวเตอร� ทำให�

ตนได�รับความเสียหาย ตาม พ.ร.บ.คอมพ� มาตรา 14(1)วันนี้จึงต�องมาแจ�งความพนักงานสอบสวนให�ดำเนินคดีกับบุคคลท้ังสามและ

รายการดังกล�าว  ยืนยันว�าการมาแจ�งความเอาผิด พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ ครั้งนี้ไม�เก่ียวกับการอภิปรายไม�ไว�วางใจรัฐบาล แต�เป<นเพราะตนได�รับ

ความเสยีหาย  เบ้ืองต�นพนักงานสอบสวนตรวจสอบแล�วพบว�าผู�แจ�งได�มาร�องทุกข�ให� บก.ปอท.ตรวจสอบไว�เม่ือวันท่ี 15 ก.พ.ท่ีผ�านมา 

ทาง บก.ปอท.รับเรื่องเข�าสารบบแล�ว ทาง ผบก.ปอท.จะได�สั่งการพิจารณาให�พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนตามข้ันตอนต�อไป 


