
สรุปขาวประจําในวันท่ี  20 พฤษภาคม 64   
ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
- ทส.ปลูกปา 4 แสนไรทั่วไทย 26 พ.ค. นี้  (ไทยรัฐ  20 พ.ค. 64  หนา 7) 
- ปลัด ทส.สั่งเรงการใชประโยชนพ้ืนที่ปาไม  (ไทยรัฐ  21 พ.ค. 64  หนา 7) 

สื่อออนไลน 
-  ทส. วางเปาหมายปลุกปา 4 แสนไรทั่วไทย  (ไทยรัฐ  20 พ.ค. 64) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2096641 
กรมปาไม รวมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปาไมที่ยั่งยืนเพ่ือประชาชน”  (newswit 19 พ.ค. 64) 
https://www.newswit.com/th/L9h5 
- กรมปาไม รวมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปาไมที่ยั่งยืนเพ่ือประชาชน”  (ThaiPR.NET  19 พ.ค. 64) 
https://www.thaipr.net/general/3056034 
- IRPC มอบถังน้ํามันเปลาเพ่ือภารกิจดับไฟปา  (POST TODAY 19 พ.ค. 64) 
https://www.posttoday.com/pr/653334 
-  ‘IRPC’ มอบถังน้ํามันเปลา สนับสนุนภารกิจ ‘เหยี่ยวไฟ’ ดับไฟปา  (THE BANGKOK  19 พ.ค. 64) 
https://www.thebangkokinsight.com/news/csr/626172/ 
- กรมปาไม รวมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ปาไมที่ยั่งยืนเพ่ือประชาชน"  (Thailand4  19 พ.ค. 64) 
https://www.thailand4.com/th/L9h5 
- นทพ.รวมปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาผูปวยติดเชื้อ  (มติชนออนไลน  19 พ.ค. 64) 
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2732471 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23130
วันที่: พฤหัสบดี 20 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ทส.ปลูกป่า 4 แสนไร่ทั่วไทย 26 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: C-210520009094(20 พ.ค. 64/05:11) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 26.15 Ad Value: 28,765 PRValue : 86,295 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23131
วันที่: ศุกร์ 21 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ปลัด ทส.สั่งเร่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

รหัสข่าว: C-210521039013(20 พ.ค. 64/08:04) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 33.05 Ad Value: 36,355 PRValue : 109,065 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม (ทส.) กล่าวเปิดการประชมุเชิงปฏิบตักิาร 

“Sustainable Forestry for the People : Economic benefits and environmental concerns” ภายใตกิ้จกรรม 

“Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 : From Green and Inclusive 

Development to Business Opportunities” จดัโดยสถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรุงสตอกโฮลม์ และสถาน

เอกอคัรราชทตูราชอาณา จกัรสวีเดนประจาํประเทศไทย ในโอกาสครบรอบการสถาปนาความสมัพนัธท์างการทตู

ไทย-สวีเดน 150 ปี วา่ สวีเดนเป็นประเทศผูน้าํเศรษฐกิจภาคป่าไมมี้พนืทีป่าถึงรอ้ยละ 70 ของพืนทีประเทศ ซงึ

เป็นโอกาสอนัดีทีประเทศไทยจะไดแ้ลกเปลียนองคค์วามรูแ้ละแนวทางการปฏิบตัใินการบรหิารจดัการป่าไมก้บั

สวีเดน ทงันี ประเทศไทยไดน้อ้มนาํพระราชดาํรสั พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร มาใช ้“เจา้หนา้ทีป่าไมค้วรจะปลูกตน้ไมล้งในใจคนเสียก่อน แลว้คนเหลา่นนัก็จะพากนั

ปลกูตน้ไมล้งบนแผน่ดินและจะรกัษาตน้ไมด้ว้ยตนเอง” และไดจ้ดัทาํโครงการ “ปลกูป่า และป้องกนัไฟป่า” เพือ

แสดงความจงรกัภกัดี และสาํนกึในพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรชักาลที 10 ซงึมี

เปา้หมายการปลกูตน้กลา้กว่า 600 ลา้นตน้ ในพืนที 2.68 ลา้นไร ่

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ดา้นนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดั ทส. ประชมุตดิตามความกา้วหนา้โครงการปลกูป่าและปอ้งกนัไฟป่ารว่มกบัศนูย์

อาํนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) และหนว่ยงานทีเกียวขอ้ง มี พล.อ.อ.อิทธิศกัด ิศรีสงัข ์รอง ผอ. 

ศนูยอ์าํนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธาน โดยกรมป่าไมไ้ดร้ายงานสรุปผลการดาํเนินการปลกูป่า

และปอ้งกนัไฟป่า ระยะที 1 ในปี 2563 โดยปลกูป่าได ้21,247 ไร ่ซงึเกินกวา่เปา้หมายทีไดว้างไว ้และรายงาน

แผนการดาํเนินการโครงการปลกูป่าและปอ้งกนัไฟป่า ระยะที 2 ในปี 2564 โดยมีการกาํหนดพืนทีเปา้หมาย ลง

พืนทีทาํความเขา้ใจกบัประชาชน และเตรียมกลา้ไม ้เพือเรมิปลกูป่าใหไ้ดต้ามเปา้หมายทีวางไวจ้าํนวน 400,000 

ไร ่ประกอบดว้ยพืนทีป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าอนรุกัษ ์ป่าชมุชน ป่าชายเลน และป่าพรุ ซงึอยูใ่นความรบัผิดชอบของ

กรมป่าไม ้กรมอทุยานฯ และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง โดยจะเรมิปลกูตน้ไมพ้รอ้มกนัทวัประเทศในวนั

ตน้ไมป้ระจาํปีของชาต ิคือวนัที 26 พ.ค.นี. 



 

กรมป่าไม ้(ประเทศไทย) รว่มกบัสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงสตอกโฮลม์ สถานเอกอคัรราชทตูสวีเดนประจาํ

ประเทศไทย สาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัการเกษตรแหง่สวีเดน (Swedish University of 

Agricultural Sciences) และสมาคมการจดัการธรุกิจแห่งประเทศไทย เป็นเจา้ภาพรว่มในการจดัประชมุเชิง

ปฏิบตัิการ เรือง ป่าไมที้ยงัยืนเพือประชาชน:ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจและความหว่งใยตอ่สิงแวดลอ้ม 

(Workshop on Sustainable Forestry for the People:Economic benefits and environmental concerns) 

ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์video conference โดยมี รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

(นายวราวธุ ศิลปอาชา) กล่าวเปิดการประชมุ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

กรมป่าไม ้(ประเทศไทย) รว่มกบัสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงสตอกโฮลม์ สถานเอกอคัรราชทตูสวีเดนประจาํ

ประเทศไทย สาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัการเกษตรแหง่สวีเดน (Swedish University of 

Agricultural Sciences) และสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นเจา้ภาพรว่มในการจดัประชมุเชิง

ปฏิบตัิการ เรือง ป่าไมที้ยงัยืนเพือประชาชน:ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจและความหว่งใยตอ่สิงแวดลอ้ม 

(Workshop on Sustainable Forestry for the People:Economic benefits and environmental concerns) 

ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์video conference โดยมี รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

(นายวราวธุ ศิลปอาชา) กล่าวเปิดการประชมุ 

 

 

 



  โดยการประชมุเชิงปฏิบตักิารขา้งตน้ เป็นสว่นหนงึของความรว่มมือเพือการพฒันาทียงัยืน

ระหว่างประเทศไทยและสวีเดน ปี ค.ศ. 2021 “จากการพฒันาทีเป็นมิตรตอ่สิงแวดลอ้ม สูโ่อกาสทางธุรกิจ” 

Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 “From Green and Inclusive Development 

to Business Opportunities” เพือส่งเสรมิความรว่มมือระหว่างไทยกบัสวีเดน ในประเดน็การพฒันาทียงัยืนใน 3 

หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) เมืองอจัฉรยิะทียงัยืน (2) ระบบป่าไมที้ยงัยืน และ (3) ระบบนิเวศเพือส่งเสรมิวตักรรมและสตารท์

อพัในรูปแบบทียงัยืน 

  การประชมุดงักลา่ว นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิงแวดลอ้ม ไดก้ล่าวเนน้ยาํใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งประเทศไทยและสวีเดน รวมถึงระบบการป่าไมที้

กา้วหนา้และยงัยืนของประเทศสวีเดน ซงึเป็นโอกาสทีดีทีจะไดมี้การแลกเปลียนขอ้มลูรวมถึงความรว่มมือใน

อนาคต ทงัในดา้นของการส่งเสรมิเศรษฐกิจภาคป่าไม ้และการอนรุกัษแ์ละเพิมพืนทีป่าไม ้เพือส่งตอ่ใหค้นรุน่ตอ่ ๆ 

ไป ซงึการประชมุเชิงปฏิบตักิารฯ มีวตัถปุระสงคเ์พือเป็นประโยชนต์่อการอนรุกัษแ์ละการใชท้รพัยากรป่าไมข้อง

ไทย ผ่านองคค์วามรูแ้ละแนวทางการปฏิบตัิทีดีในการจดัการป่าไมข้องสวีเดน รวมทงัเพือเป็นการสรา้งเครือขา่ย

ระหว่างกรมป่าไม ้หน่วยงานทีเกียวขอ้งดา้นป่าไมข้องไทยและของสวีเดน ซงึมีผูแ้ทนจากภาคสว่นตา่ง ๆ เช่น ภาค

การเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศกึษา และประชาชนทวัไปกวา่ 300 คน ทีสนใจเขา้รว่มการประชมุเชิง

ปฏิบตัิการดงักล่าว 

  ในโอกาสนี อธิบดีกรมป่าไม ้(นายอดิศร  นชุดาํรงค)์ ไดบ้รรยายในหวัขอ้ นโยบายป่าไมแ้ละความ

ทา้ทาย ครอบคลมุสถานการณป่์าไมข้องไทยในปัจจบุนั รวมถึงนโยบายทีเกียวขอ้งดา้นการป่าไม ้ทงันโยบาย

ภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี ทีมุ่งเนน้การเพมิพืนทีป่าไมแ้ละพืนทีสีเขียวใหไ้ดร้อ้ยละ 55 ของพืนทีประเทศ และ

นโยบายป่าไมแ้หง่ชาติ ซงึกาํหนดใหมี้พืนทีป่าไม ้รอ้ยละ 40 ของพืนทีประเทศ แบง่เป็นพืนทีเพือการอนรุกัษ ์รอ้ย

ละ 25 และพืนทีป่าเศรษฐกิจ รอ้ยละ 15 รวมทงัไดน้าํเสนอการดาํเนินงานทางดา้นการป่าไมข้องประเทศไทย ที

สนบัสนนุการพฒันาทียงัยืน เชน่ การนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการปอ้งกนัไฟป่า ผ่านระบบ Smart Patrol, การ

ปรบัปรุงกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวขอ้งเพือส่งเสรมิอตุสาหกรรมและธุรกิจภาคป่าไม ้เชน่ การแกไ้ขมาตรา 7 

ของ พ.ร.บ. ป่าไม ้เป็นตน้ การตรวจสอบและการรบัรองความถูกตอ้งตามกฎหมายของไม ้เพือเป็นกลไกในการ

ยบัยงัการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า และในขณะเดียวกนัก็เป็นการสง่เสรมิการคา้ไมที้ถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ย การ

ส่งเสรมิการมีสว่นรว่มของประชาชนในการอนรุกัษ ์และจดัการทรพัยากรป่าไมอ้ย่างยงัยืน ผา่นการจดัการป่า

ชมุชน การจดัการทีดิน ตามแนวทางของ คทช. เป็นตน้ 

  นอกจากนี มีผูแ้ทนจากประเทศไทย จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และบรษิัทสยามฟอเรสทรี 

จาํกดั เขา้รว่มการเสวนา ในหวัขอ้ประชาชนและบรษิัทเอกชน (Peoples and Private Companies) ซงึมีประเด็น

การเสวนา ถินทีอยู่อาศยั / การเสรมิสรา้งวนกรเพือการป่าไมที้ยงัยืน / ป่าไมเ้พือธุรกิจ และนวตักรรมการป่าไม ้

(local inhabitants/foresters empowerment for sustainable forestry, forest for business, and innovation in 

forestry) 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

พธุ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๔ 

กรมป่าไม ้(ประเทศไทย) รว่มกบัสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงสตอกโฮลม์ สถานเอกอคัรราชทตูสวีเดนประจาํ

ประเทศไทย สาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัการเกษตรแหง่สวีเดน (Swedish University of 

Agricultural Sciences) และสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นเจา้ภาพรว่มในการจดัประชมุเชิง

ปฏิบตัิการ เรือง ป่าไมที้ยงัยืนเพือประชาชน:ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจและความหว่งใยตอ่สิงแวดลอ้ม 

(Workshop on Sustainable Forestry for the People:Economic benefits and environmental concerns) 

ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์video conference โดยมี รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

(นายวราวธุ ศิลปอาชา) กล่าวเปิดการประชมุ 

โดยการประชมุเชิงปฏิบตักิารขา้งตน้ เป็นสว่นหนงึของความรว่มมือเพือการพฒันาทียงัยืนระหวา่งประเทศไทย

และสวีเดน ปี ค.ศ. 2021 "จากการพฒันาทีเป็นมิตรตอ่สิงแวดลอ้ม สู่โอกาสทางธุรกิจ" Thailand and Sweden 

Sustainable Development Forum 2021 "From Green and Inclusive Development to Business 

Opportunities" เพือส่งเสรมิความรว่มมือระหว่างไทยกบัสวีเดน ในประเด็นการพฒันาทียงัยืนใน 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

(1) เมืองอจัฉรยิะทียงัยืน (2) ระบบป่าไมที้ยงัยืน และ (3) ระบบนิเวศเพือส่งเสรมิวตักรรมและสตารท์อพัในรูปแบบ

ทียงัยืน 

การประชมุดงักล่าว นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม ไดก้ลา่ว

เนน้ยาํใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งประเทศไทยและสวีเดน รวมถึงระบบการป่าไมที้กา้วหนา้และยงัยืนของ

ประเทศสวีเดน ซงึเป็นโอกาสทีดีทีจะไดมี้การแลกเปลียนขอ้มลูรวมถึงความรว่มมือในอนาคต ทงัในดา้นของการ

ส่งเสรมิเศรษฐกิจภาคป่าไม ้และการอนรุกัษแ์ละเพมิพืนทีป่าไม ้เพือส่งตอ่ใหค้นรุน่ตอ่ ๆ ไป ซงึการประชมุเชิง

ปฏิบตัิการฯ มีวตัถปุระสงคเ์พือเป็นประโยชนต์อ่การอนรุกัษแ์ละการใชท้รพัยากรป่าไมข้องไทย ผ่านองคค์วามรู้

และแนวทางการปฏิบตัทีิดีในการจดัการป่าไมข้องสวีเดน รวมทงัเพือเป็นการสรา้งเครือขา่ยระหว่างกรมป่าไม ้

หนว่ยงานทีเกียวขอ้งดา้นป่าไมข้องไทยและของสวีเดน ซงึมีผูแ้ทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เชน่ ภาคการเมือง ภาค

ราชการ ภาคเอกชน ภาคการศกึษา และประชาชนทวัไปกวา่ 300 คน ทีสนใจเขา้รว่มการประชมุเชิงปฏิบตัิการ

ดงักล่าว 

ในโอกาสนี อธิบดีกรมป่าไม ้(นายอดิศร นชุดาํรงค)์ ไดบ้รรยายในหวัขอ้ นโยบายป่าไมแ้ละความทา้ทาย 

ครอบคลมุสถานการณป่์าไมข้องไทยในปัจจบุนั รวมถึงนโยบายทีเกียวขอ้งดา้นการป่าไม ้ทงันโยบายภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี ทีมุ่งเนน้การเพมิพืนทีป่าไมแ้ละพืนทีสีเขียวใหไ้ดร้อ้ยละ 55 ของพืนทีประเทศ และนโยบาย 



 

ป่าไมแ้ห่งชาติ ซงึกาํหนดใหมี้พืนทีป่าไม ้รอ้ยละ 40 ของพืนทีประเทศ แบง่เป็นพืนทีเพือการอนรุกัษ ์รอ้ยละ 25 

และพืนทีป่าเศรษฐกิจ รอ้ยละ 15 รวมทงัไดน้าํเสนอการดาํเนินงานทางดา้นการป่าไมข้องประเทศไทย ทีสนบัสนนุ

การพฒันาทียงัยืน เชน่ การนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการปอ้งกนัไฟป่า ผ่านระบบ Smart Patrol, การปรบัปรุง

กฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวขอ้งเพือส่งเสรมิอตุสาหกรรมและธุรกิจภาคป่าไม ้เชน่ การแกไ้ขมาตรา 7 ของ 

พ.ร.บ. ป่าไม ้เป็นตน้ การตรวจสอบและการรบัรองความถกูตอ้งตามกฎหมายของไม ้เพือเป็นกลไกในการยบัยงั

การลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า และในขณะเดียวกนัก็เป็นการส่งเสรมิการคา้ไมที้ถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ย การ

ส่งเสรมิการมีสว่นรว่มของประชาชนในการอนรุกัษ ์และจดัการทรพัยากรป่าไมอ้ยา่งยงัยืน ผา่นการจดัการป่า

ชมุชน การจดัการทีดิน ตามแนวทางของ คทช. เป็นตน้ 

 

นอกจากนี มีผูแ้ทนจากประเทศไทย จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และบรษิัทสยามฟอเรสทรี จาํกัด เขา้รว่มการ

เสวนา ในหวัขอ้ประชาชนและบรษิัทเอกชน (Peoples and Private Companies) ซงึมีประเด็นการเสวนา ถินทีอยู่

อาศยั / การเสรมิสรา้งวนกรเพือการป่าไมที้ยงัยืน / ป่าไมเ้พือธุรกิจ และนวตักรรมการป่าไม ้(local 

inhabitants/foresters empowerment for sustainable forestry, forest for business, and innovation in 

forestry) 



 

นทพ.รว่มปฏิบตัภิารกิจดแูลรกัษาผูป่้วยติดเชือ 

เมือวนัที 19 พฤษภาคม พล.อ.นเรนทร ์สิรภิูบาล ผูบ้ญัชาการหนว่ยบญัชาการทหารพฒันา (ผบ.นทพ.) จดักาํลงั

พลรว่มปฏิบตัิงานกบักระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) พรอ้มกบัประสานการปฏิบตัิขอกาํลงัพลจากกรมป่าไมร้ว่มกนั

ปฏิบตัภิารกิจในการขนสง่อาหาร ยารกัษาโรค และสิงของเครอืงใชที้จาํเป็นในการดแูลรกัษาผูป่้วยติดเชือโควิด-19 

ณ โรงพยาบาลบษุราคมั อาคารชาเลนเจอร ์อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซงึเป็นโรงพยาบาลสนามทีจดัตงัขนึเพือให้

ผูป่้วยทกุคนตอ้งเขา้ถึงการรกัษา จะไมท่อดทิงผูป่้วยไวที้บา้น นทพ.อยู่เคียงขา้งประชาชน ใชศ้กัยภาพของทหาร ที

มีดแูล ประชาชนอย่างตอ่เนืองจนกว่าสถานการณจ์ะคลีคลายตามเจตนารมณข์องรฐับาล พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร ์

โอชา นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวสัด ิผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ/

หวัหนา้ศนูยป์ฏิบตัิการแกไ้ขสถานการณฉ์กุเฉินดา้นความมนัคง (ผบ.ทสส./หน.ศปม.) โดยปฏิบตังิานทกุวนั

จนกว่าจะจบภารกิจ 

 


