
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 27 ส.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวเว็บไซต, 

ป�าไม�แจง แค�ชะลอไม�ได�ยกเลิก ผนวกพ้ืนท่ีป�าอนุรักษ# 25% เหตุ กม.ลูกยังไม�เรียบร�อย (มติชน 26 สิงหาคม 2564) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2906246 

กรมป�าไม� ปทุมฯ รวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือแผ�นดินสืบสานสู�100ล�านต�นเริ่มแจกพันธุ#กล�าไม� (มติชน 26 สิงหาคม 2564) 
https://www.matichon.co.th/region/news_2906992 

โครงการเพ่ือสังคมและ ‘สิ่งแวดล�อม’ ปตท.สผ. คว�า 2 รางวัลเวทีระดับสากล (กรุงเทพธุรกิจ 26 สิงหาคม 2564) 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956725 

 

 

 



 

ป�าไม�แจง แค�ชะลอไม�ได�ยกเลิก ผนวกพ้ืนท่ีป�าอนุรักษ# 25% เหตุ กม.ลูกยังไม�เรียบร�อย 

วันท่ี 26 สิงหาคม 2564 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2906246 

วันท่ี 26 สิงหาคม ผู�สื่อข�าวรายงานว�า ในท่ีประชุม คณะกรรมการสงวนและคุ�มครองสัตว#ป�าครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 25 

สิงหาคมท่ีผ�านมา มีวาระการประชุมเรื่องเพ่ือทราบ ให�ชะลอการผนวกพ้ืนท่ีตามนโยบายเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าอนุรักษ#ร�อยละ 25 

ของพ้ืนท่ีประเทศเอาไว�ก�อน จากเดิมท่ี กรมป�าไม�ได�มีหนังสือให�ความเห็นชอบ เพ่ือให�กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว#ป�า และ

พันธุ#พืช นำพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติซ่ึงยังคงมีสภาพป�าท่ีสมบูรณ# เพ่ือประกาศเปQนเขตป�าอนุรักษ#ท้ังสิ้น จำนวน 8.47 ล�าน

ไร� โดยข้ันตอนการประกาศจัดต้ังพ้ืนท่ีป�าอนุรักษ# ซ่ึงประกอบด�วย อุทยานแห�งชาติ และเขตรักษาพันธุ#สัตว#ป�า จะต�อง

ได�รับความเห็นชอบจากผู�นำชุมชน องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการปUองกัน

และปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป�าไม� (คปป.) ในระดับจังหวัด ก�อนเสนอเรื่องเข�าท่ีประชุมคณะกรรมการ

อุทยานแห�งชาติ คณะกรรมการสงวนและคุ�มครองสัตว#ป�าพิจารณาให�ความเห็นชอบ หลังจากนั้นจึงเสนอเข�าท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักการ แล�วส�งให�สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบตามข้ันตอนของ

กฎหมาย ก�อนประกาศบังคับใช�เปQนกฎหมาย 

นายอดิศร นุชดำรงค# อธิบดีกรมป�าไม� กล�าวว�า โครงการนี้ยังอยู�เหมือนเดิม แต�สาเหตุท่ีต�องให�ชะลอเอาไว�ก�อน เพราะ มี

หลายเรื่องท่ียังไม�เรียบร�อยดี ซ่ึงจะต�องดำเนินการให�เรียบร�อยก�อน ประกอบด�วย 1.ต�องรอกฏหมายลูกเรื่องนี้ออกมาให�

เรียบร�อยก�อน โดยเฉพาะอย�างยิ่งเรื่องของการทำประชาพิจารณ#รับฟ_งความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ี เกรงว�าหาก

ประชาชนในพ้ืนท่ีไม�เห็นด�วยต�องมาเพิกถอนกันภายหลัง 2.กรมป�าไม�มีนโยบายส�งเสริมการท�องเท่ียวทางเลือก ซ่ึงมีป�าท่ี

มีศักยภาพกว�า 100 แห�ง ท่ีจะมาดำเนินการเรื่องนี้ จึงต�องมีการสำรวจอีกทีว�ามีการทับซ�อนกันหรือไม� ท้ังนี้ นายจตุพร 

บุรุษพัฒน# ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) บอกว�า เร็วๆ นี้จะเรียกผู�ท่ีเก่ียวข�องของกรมอุทยาน

และกรมป�าไม�มาคุยกันอีกที 

ท้ังนี้ พ้ืนท่ีป�าไม�ท้ังสิ้น 102.3 ล�านไร� จากเนื้อท่ีประเทศไทย 323 ล�านไร� ประกอบด�วยพ้ืนท่ีป�าอนุรักษ# ซ่ึงอยู�ในความ

รับผิดชอบของกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว#ป�าและพันธุ#พืช จำนวน 73.6 ล�านไร� ได�แก� พ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติ เขตรักษาพันธุ#สัตว#

ป�า เขตห�ามล�าสัตว#ป�า สวนพฤกษศาสตร# สวนรุกขชาติ กระจายอยู�ท่ัวประเทศ ดังนั้น การท่ีรัฐบาลจะเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าอนุรักษ#ให�

ได�ร�อยละ 25 จากเนื้อท่ีประเทศไทย ซ่ึงเท�ากับจำนวน 80.75 ล�านไร� ก็จะต�องมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าอนุรักษ#ข้ึนอีกราว 7.15 ล�าน

ไร� ท้ังนี้ ตามวิสัยทัศน#ของกรมอุทยานแห�งชาติฯ โดยการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าอนุรักษ#ให�ได�ร�อยละ 25% ภายในปd พ.ศ.2569 



 

กรมป�าไม� ปทุมฯ รวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือแผ�นดินสืบสานสู�100ล�านต�นเริ่มแจกพันธุ#กล�าไม� 

วันท่ี 26 สิงหาคม 2564 https://www.matichon.co.th/region/news_2906992 

กรมป�าไม� ปทุมฯ รวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือแผ�นดินสืบสานสู�100ล�านต�นเริ่มแจกพันธุ#กล�าไม� 

เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม ท่ีศูนย#เพาะชำกล�าไม� กรุงเทพฯ ส�วนผลิตกล�าไม� สำนักส�งเสริมการปลูกป�า กรมป�าไม� กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หมู� 2 ถ.เลียบคลองลากฆ�อน ต.หน�าไม� อ.ลาดหลุมแก�ว จ.ปทุมธานี 

นายศุภกิจ จันทร#กลั่น หัวหน�าศูนย#เพาะชำกล�าไม�กรุงเทพ เปhดแจกพันธุ#กล�าไม�รอบท่ี 3 แก�ประชาชนและหน�วยงานโดย

ก�อนหน�านี้เดือนพฤษภาคม 2564 ศูนย#เพาะชำกล�าไม�กรุงเทพฯได�แจกจ�ายกล�าไม�ให�แก�ประชาชนและหน�วยงาน ท่ี

ลงทะเบียนจองคิวไว�กับทางศูนย#ไปแล�ว 2รอบ แต�มีประชาชนบางท�านสละสิทธิ์ไม�ขอรับกล�าไม�ทางศูนย#เพาะชำกล�าไม�

กรุงเทพฯ จึงเปhดแจกกล�าไม�รอบท่ี3 ให�แก�ประชาชนและหน�วยงานท่ัวไปโดยจะในวันท่ี 30สิงหาคม 2564 นี้เปQนต�นไป 

นายศุภกิจ จันทร#กลั่น หัวหน�าศูนย#เพาะชำกล�าไม�กรุงเทพ โครงการและกิจกรรมปลูกต�นไม�และปลูกป�า รวมใจไทย ปลูก

ต�นไม�เพ่ือแผ�นดินสืบสานสู� 100 ล�านต�นท่ัวประเทศ ได�ดำเนินกิจกรรมมาอย�างต�อเนื่อง เพ่ือปUองกัน และรักษาพ้ืนท่ีป�าไม�

ให�คงอยู� เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และฟjkนฟูพ้ืนท่ีป�าไม�ให�อุดมสมบูรณ# ตอบสนองความ

ต�องการท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมบริหารจัดการทรัพยากรป�าไม�โดยการมีส�วนร�วมบริหารจัดการท่ีดินป�าไม�

อย�างเปQนระบบและเปQนธรรม เพ่ือให�คนอยู�ร�วมกับป�าอย�างสมดุลและยั่งยืนวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร�างนวัตกรรม และ

ถ�ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ# และการใช�ประโยชน#ทรัพยากรป�าไม�พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค#กร ท้ังระบบ 

กลไก ข�อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบให�ทันสมัยให�เหมาะกับภาวการณ#ป_จจุบันเปQนหน�วยงานท่ีมุ�งม่ันรักษาป�า 

ส�งเสริมไม�มีค�า ป�าชุมชน คนอยู�กับป�า เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือความสุขของคนไทย แต�เนื่องจากสถานการณ#การแพร�ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ทำให�การแจกพันธุ#กล�าไม� ล�าช�าไปเล็กน�อย แต�เพ่ือให�เปQนไปตามมาตรการของรัฐบาลในการ

ปUองกันและลดการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทางศูนย#เพาะชำกล�าไม�กรุงเทพ ได�ปฏิบัติตามและมีความพร�อมใน

การแจกพันธุ#กล�าไม�ให�กับประชาชนและหน�วยงานต�างๆ โดยจะเริ่มแจกในวันท่ี 30 สิงหาคม 2564 เปQนต�นไป 

ทางด�านนายโพธิ์สยาม ตันติวานิชกุล เจ�าหน�าท่ีป�าไม� ศูนย#เพาะชำกล�าไม�กรุงเทพ กล�าวว�า รูปแบบการแจกกล�าไม�ท่ีทาง

ศูนย#เพาะชำกล�าไม�กรุงเทพฯดำเนินการคือ การแจกแบบ ไดร#ฟทรู หรือการ เลื่อนล�อรับกล�าไม� ซ่ึงข้ันตอนการติดต�อ

ขอรับกล�าไม�ประชาชนไม�ต�องลงจากรถ เพ่ือลดการแออัดภายในศูนย# โดยจุดท่ี1จะมีเจ�าหน�าท่ีตรวจคอยตรวจวัด



อุณหภูมิ ฉีดพ�นแอลกอฮอล# ก�อนเข�าศูนย#พร�อมแจกรายชื่อพันธุ#กล�าไม�ให�กับประชาชนได�เลือกชนิดและจำนวน ให�ตรง

ตามความต�องการ ส�วนจุดท่ี2 เจ�าหน�าท่ีตรวจความถูกต�องของเอกสาร และอนุมัติแจกจ�ายพันธุ#กล�าไม� จุดท่ี3 เจ�าหน�าท่ี

จะจัดเตรียมกล�าไม�ไว�ให�แก�ประชาชนตามชนิดและจำนวนท่ีขอ ซ่ึงจุดนี้ประชาชนจะต�องยกกล�าไม�ข้ึนเอง เพ่ือลดการ

สัมผัส สามารถ walk in ได�เลย จำกัดวันละไม�เกิน 50 ราย ซ่ึงรอบเช�าเปhด 08.30 – 11.30 น. 25 ราย ส�วนรอบบ�าย 

13.00 – 15.30 น.25 ราย 

เอกสารประชาชาชาท่ัวไป1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาโฉนดท่ีดินท่ีนำต�นกล�าไปปลูก(กรณีชื่อไม�ตรงกับ

โฉนดให�ทำหนังสือมอบอำนาจ) ส�วนเอกสารสำหรับหน�วยงาน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู�ติดต�อ2.หนังสือขอ

ความอนุเคราะห#ขอพันธุ#กล�าไม�เพ่ือใช�ในกิจกรรมหรือโครงการปลูกป�า3.เลขท่ีนิติบุคคลของหน�วยงาน และ4.หนังสือมอบ

อำนาจ ขอให�ประชาชนทุกท�านเตรียมเอกสารให�ครบพร�อมนำปากกาส�วนตัวมาด�วยเพ่ือลดการสัมผัส และขอให�ปฎิบัติ

ตามมาตรการปUองกันโควิด19 อย�างเคร�งครัด และขอเชิญชวนประชาชนพร�อมร�วมลงทะเบียนท่ี 

https://plant.forest.go.thรวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือแผ�นดินร�วมปลูกต�นไม�คนละต�น ครบ100ล�านต�น กรมป�าไม� โทร.0 

2977 6858, 06-1024-8149, 09 4556 1623 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการเพ่ือสังคมและ ‘สิ่งแวดล�อม’ ปตท.สผ. คว�า 2 รางวัลเวทีระดับสากล 

26 สิงหาคม 2564 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956725 

ปตท.สผ. คว�า 2 รางวัล โครงการเพ่ือสังคมและ "สิ่งแวดล�อม" ในเวทีระดับสากล Asia-Pacific Stevie Awards ที

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โครงการเพ่ือสังคมและ “สิ่งแวดล�อม” ของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปhโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. 

ได�รับรางวัล The 2021 Asia-Pacific Stevie Awards ต�อเนื่องเปQนปdท่ี 6 โดยในปdนี้ ได�รับรางวัลในประเภท 

Innovation in Community Relations or Public Service Communications ระดับ Silver จากการดำเนิน 

โครงการฟjkนฟูป�าเพ่ือการเรียนรู�เชิงนิเวศสวนศรีนครเข่ือนขันธ# (คุ�งบางกะเจ�า) ในอำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

พ้ืนท่ี “โครงการฟjkนฟูป�าเพ่ือการเรียนรู�เชิงนิเวศสวนศรีนครเข่ือนขันธ# (คุ�งบางกะเจ�า)” ต้ังอยู�ห�างจากปากแม�น้ำ

เจ�าพระยาติดอ�าวไทยเพียง 20 กิโลเมตร ได�รับอิทธิพลของน้ำข้ึนน้ำลง สภาพน้ำเค็มจากทะเล มีสภาพภูมิศาสตร#เฉพาะ

ของท�องถ่ิน มีพันธุ#ไม�และสัตว#ดั้งเดิมในธรรมชาติท่ีมีความหลากหลาย ดูเหมือนเกาะสีเขียว รูปทรงคล�ายกระเพาะหมูท่ี

โอบล�อมด�วยแม�น้ำเจ�าพระยาและป�าคอนกรีต 

ช�วงปd 2525-2530 พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวรัชกาลท่ี 9 ประทับเฮลิคอปเตอร#ผ�านพ้ืนท่ีนี้เปQนประจำ มีพระราชดำริ

ว�า ควรสงวนพ้ืนท่ีนี้ให�เปQนพ้ืนท่ีสีเขียวและคงความเปQนปอดของคนเมืองไว� 



ปd 2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมสวนและ

ชุมชนในคุ�งบางกะเจ�า มีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว�า 

"ให�ช�วยกันอนุรักษ#พ้ืนท่ีสีเขียวเอาไว� อย�าให�มีการก�อสร�างเพ่ิมเติมจนเกินกว�ากฎหมายกำหนด ควรส�งเสริมให�มีการปลูก

พืชเกษตรและป�าผสมผสาน การซ�อมแซมสวนศรีนครเข่ือนขันธ# ขอให�ทุกฝ�ายร�วมกันวางแผนให�เอ้ือประโยชน#เท�าท่ี

จำเปQนต�อการท�องเท่ียว และการศึกษาของเยาวชนคล�ายห�องเรียนธรรมชาติ" 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (สผ.) ได�จัดซ้ือสวนรกร�างในคุ�งบางกะเจ�า 1,276 ไร�

นำมาฟjkนฟู โดยในปd 2546 ได�กันพ้ืนท่ีจำนวน 148 ไร�สร�างเปQนสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ และได�รับพระราชทาน

ชื่อว�า "สวนศรีนครเข่ือนขันธ#" ซ่ึงมาจากชื่อเมืองโบราณในอดีต ป_จจุบันดูแลโดยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการ

พิเศษ กรมป�าไม� 

ปd 2556 ปตท.สผ. ซ่ึงให�ความใส�ใจต�อการอนุรักษ#ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมและดำเนินโครงการท่ีรับผิดชอบต�อสังคมมา

อย�างต�อเนื่อง ได�เริ่มประสานงานกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป�าไม� 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# เพ่ือดำเนินงาน "โครงการฟjkนฟูป�าเพ่ือการเรียนรู�เชิงนิเวศสวนศรีนครเข่ือนขันธ#" โดยมี

แผนการดำเนินงาน 8 ปd (2556-2563) 

ป_จจุบันพ้ืนท่ีนี้ประกอบด�วยพ้ืนท่ีและกิจกรรมการเรียนรู�และรักษาธรรมชาติ-สิ่งแวดล�อมหลายรูปแบบ อาทิ 

นิเวศป�าสามแบบเพ่ือการเรียนรู� ได�แก� ป�าชายเลน ป�าบึงน้ำจืด และ ป�าดิบลุ�มน้ำ 

เส�นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับทุกคน ได�แก� เส�นทางศึกษาธรรมชาติโดยการข่ีจักรยาน เส�นทางสำหรับผู�พิการและผู�สูง

วัยท่ีต�องนั่งรถเข็น 

ยุวอาสาพาเท่ียวสวนศรีนครเข่ือนขันธ# การอบรมเยาวชนเพ่ือสร�างเครือข�ายและกระตุ�นจิตสำนึกให�เห็นคุณค�าของการมี

ป�าในเมือง จนถึงป_จจุบันได�มีการอบรมเยาวชนท�องถ่ินไปแล�วจำนวน 362 คน 

พ้ืนท่ีสีเขียว 11,000 ไร�ของคุ�งบางกะเจ�าแห�งนี้ดำรงสภาพธรรมชาติดั้งเดิมในท�ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทำ

หน�าท่ีเปQนปอดผลิตออกซิเจนให�คนเมืองหลวงกว�า 7 ล�านคนได�สูดอากาศบริสุทธิ์ท่ีมีคุณภาพจากลมท่ีพัดพามาตาม

ฤดูกาล จนได�รับการยกย�องจากนิตยสาร Time ในปd 2549 ว�าเปQน The Best Urban Oasis of Asia 

อีกหนึ่งรางวัลท่ี ปตท.สผ. ได�รับจากเวทีเดียวกันนี้คือ รางวัลระดับ Bronze จากการท่ีบริษัท พีทีทีอีพี อินโดนีเซีย จำกัด 

ซ่ึงเปQนบริษัทย�อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได�ดำเนิน โครงการปUองกันภาวะแคระแกร็นในเด็ก โดยได�ร�วมกับหน�วยงาน

ต�าง ๆ  ในพ้ืนท่ี East Nusa Tenggara (NTT) เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

Asia-Pacific Stevie Awards เปQนรางวัลท่ีมอบให�กับองค#กรธุรกิจท่ีมีความโดดเด�นด�านนวัตกรรม ซ่ึง ปตท.สผ.ได�รับ

รางวัลดังกล�าวมาอย�างต�อเนื่องจากการดำเนินโครงการเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล�อมในประเทศไทย สหภาพเมียนมา และ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การมอบรางวัลครั้งนี้จัดข้ึนในรูปแบบ Virtual Awards Ceremony ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 


