
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 28 ก.ย. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- มติ 24 พ.ค.เป�นวัน "ป�าชุมชนแห�งชาติ" (ไทยรัฐ 29 กันยายน 2564 หน�า 7) 

- ภาพข�าว: บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุน เครื่องอัดแท�งเชื้อเพลิงชีวมวล ชูพลังงานหมุนเวียน  

(ผู�จัดการรายวัน 360 �  28 กันยายน 2564 หน�า 12) 

- ภาพข�าว: สังคมสยามรัฐ: สนับสนุน (สยามรัฐ 28 กันยายน 2564 หน�า 4) 

- ภาพข�าว: ข�าวข+นคนเข+ม: ทางรอด (ข#าวาสด 28 กันยายน 2564 หน�า 3) 

- 'ชาญอิสสระ'โต+ดีเอสไอ ปมท่ีดิน'ศรีพันวา'รุกป�า (มติชน 28 กันยายน 2564 หน�า 1,7) 

- กรมป�าไม+ มอบโล� "ซีพีเอฟ" ร�วมฟ45นฟูและพัฒนาทรัพยากรป�าไม+ (ข#าวหุ�น 28 กันยายน 2564 หน�า 17) 

 

ข�าวเว็บไซต* 

‘วราวุธ’ ชู ทส.2+4 สานพลังขับเคลื่อนเครือข#ายทรัพยากรท่ัวประเทศ 

(มติชน 27 กันยายน 2564)  https://www.matichon.co.th/local/news_2961734 

“วราวุธ” ชู ทส.2+4 สานพลังขับเคลื่อนเครือข#ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติฯ เครือข#ายฯจากท่ัวประเทศ พร�อมใจเข�า
รับฟOงกว#า 100,000 คน 

(ไทยโพสตQ 27 กันยายน พ.ศ. 2564)  https://www.thaipost.net/main/detail/118022 

“วราวุธ” ชู ทส.2+4 สานพลังขับเคลื่อนเครือข#ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติฯ 

(เดลินิวสQ 27 กันยายน 2564) https://www.dailynews.co.th/news/319047/ 

กทม. - ‘ทส.หนึ่งเดียว’วิถีใหม#อนุรักษQยั่งยืน 

(ข#าวสด 27 ก.ย. 2564)  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6642443 

เรียงคนมาเป[นข#าว วันจันทรQท่ี 27 กันยายน พ.ศ.25664 

(มติชน  27 กันยายน 2564)  https://www.matichon.co.th/politics/news_2957967 

ศรพระราม (28/09/64) (สยามรัฐ 28 กันยายน 2564)  https://siamrath.co.th/n/284085 

โซเชียลอัพเดท… 

(เดลินิวสQ 27 กันยายน 2564) https://www.dailynews.co.th/news/310527/ 

อ.อ.ป. - ปม. - กฟผ. ร#วมลงนามพัฒนาโรงไฟฟ_าชุมชนต�นแบบของประเทศไทยในอนาคต 

(ไทยโพสตQ  27 ก.ย. 2564)  https://www.posttoday.com/pr/664137 

เมืองกาญจนQเตรียมพร�อมรับมือน้ำท#วมเต็มพิกัด 

(ผู�จัดการออนไลนQ 27 ก.ย. 2564) https://mgronline.com/local/detail/9640000095621 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23262
วันที่: พุธ 29 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: มติ 24 พ.ค.เป็นวัน "ป่าชุมชนแห่งชาติ"

รหัสข่าว: C-210929039045(28 ก.ย. 64/06:13) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 29.22 Ad Value: 32,142 PRValue : 96,426 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3528
วันที่: อังคาร 28 กันยายน 2564
Section: First Section/iBusiness

หน้า: 12(บนซ้าย)

ภาพข่าว: บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุน เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล ชูพลังงานหมุนเวียน...

รหัสข่าว: C-210928040041(28 ก.ย. 64/05:34) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 14.78 Ad Value: 22,170 PRValue : 66,510 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24645
วันที่: อังคาร 28 กันยายน 2564
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(บนขวา)

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: สนับสนุน

รหัสข่าว: C-210928021024(28 ก.ย. 64/04:55) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 21.60 Ad Value: 18,360 PRValue : 55,080 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11262
วันที่: อังคาร 28 กันยายน 2564
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(กลาง)

ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: ทางรอด

รหัสข่าว: C-210928012010(28 ก.ย. 64/02:57) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 16.08 Ad Value: 24,924 PRValue : 74,772 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15906
วันที่: อังคาร 28 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 7

หัวข้อข่าว: 'ชาญอิสสระ'โต้ดีเอสไอ ปมที่ดิน'ศรีพันวา'รุกป่า

รหัสข่าว: C-210928020029(28 ก.ย. 64/05:04) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 57.26 Ad Value: 62,986 PRValue : 188,958 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15906
วันที่: อังคาร 28 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 7

หัวข้อข่าว: 'ชาญอิสสระ'โต้ดีเอสไอ ปมที่ดิน'ศรีพันวา'รุกป่า

รหัสข่าว: C-210928020029(28 ก.ย. 64/05:04) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 57.26 Ad Value: 62,986 PRValue : 188,958 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 28 ฉบับที่: 6787
วันที่: อังคาร 28 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 17(บน)

หัวข้อข่าว: กรมป่าไม้ มอบโล่ "ซีพีเอฟ" ร่วมฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ "โครงการซีพีเอฟ...

รหัสข่าว: C-210928013040(28 ก.ย. 64/05:20) หน้า: 1/1

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 47.74 Ad Value: 52,514 PRValue : 157,542 คลิป: สี่สี(x3)



 

‘วราวุธ’ ชู ทส.2+4 สานพลังขับเคลื่อนเครือข�ายทรัพยากรท่ัวประเทศ 

วันท่ี 27 กันยายน 2564  https://www.matichon.co.th/local/news_2961734 

วันท่ี 27 กันยายน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม (ทส.) 

เปCดเผยว�า ขณะนี้ ทส.มีเครือข�ายอาสาสมัครด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม ในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศกว�า 

677,150 คน ประกอบด@วย เครือข�าย ทสม. จำนวน 259,262 คน, เครือข�ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษNปOา 

(รสทป.) และเครือข�ายปOาชุมชน จำนวน 196,523 คน, เครือข�ายอาสาสมัครพิทักษNอุทยานแห�งชาติ สัตวNปOา 

และพันธุNพืช (อส.อส.) และเครือข�ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษNปOา (รสทป.) จำนวน 122,000 คน, เครือข�ายเฝRา

ระวังแจ@งเตือนธรณีพิบัติภัย จำนวน 40,000 คน, 

เครือข�ายผู@ใช@น้ำ จำนวน 38,019 คน และเครือข�ายอนุรักษNทรัพยากรทางทะเลและชายฝUVง จำนวน 21,346 

คน ซ่ึงถือเปZนกลไกเชิงพ้ืนท่ีท่ีเปZนพลังขับเคลื่อนท่ีสำคัญในการอนุรักษN เฝRาระวัง ฟ̂_นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล@อม รวมถึงรายงานสถานการณNสิ่งแวดล@อม สะท@อนปUญหาในท@องถ่ินต้ังแต�ผืนปOาจนถึงท@องทะเล 

เครือข�ายอาสาสมัครด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม จึงเปZนหุ@นส�วนความร�วมมือภาคประชาชน

ระหว�าง ทส.และประชาชนในทุกพ้ืนท่ี  และได@เกิดผลงานเปZนท่ีประจักษNตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา 

“วันนี้ประเทศไทย และโลกของเราอยู�ในสถานการณNไม�ปกติ ทุกอย�างต@องมีการปรับเปลี่ยน แนวทางการ

ทำงานต�อไปของทส.จะอยู�ภายใต@นโยบาย“ ทส.หนึ่งเดียว  ”และนโยบาย  ทส.2+4 ซ่ึง “ทส.2 ” หมายถึง 

การยกระดับคุณภาพการทำงานเปZน 2 เท�า และ “+4” หมายถึง การเพ่ิมศักยภาพของการปฏิบัติงาน โดย 

บวกท่ี 1 คือ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยN 

การน@อมนำแนวทางพระราชดำริมาประยุกตNใช@ในการทำงาน บวกท่ี 2 คือ การมีส�วนร�วมของประชาชน โดย

ประชาชนเปZนศูนยNกลางของการพัฒนา มีการรับรู@ ตระหนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีส�วนร�วมในกิจกรรม

ของ ทส. บวกท่ี 3 คือ การแสวงหาความรู@ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม� ๆมาใช@ในการเพ่ิมศักยภาพการ

ทำงานอยู�เสมอ และบวกท่ี 4 คือ มีหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน โดยยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม ความ

โปร�งใส การมีส�วนร�วม ความรับผิดชอบ และความคุ@มค�า ท่ีเปZนการยกระดับคุณภาพการทำงานเปZน 2 เท�า 



และการเพ่ิมศักยภาพของการปฏิบัติงาน เพ่ือนำไปสู�เปRาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และประชาชนมีคุณภาพ

สิ่งแวดล@อมท่ีดี” 

นายจตุพร บุรุษพัฒนN ปลัด ทส.กล�าวว�า “เครือข�ายอาสาสมัครด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม ถือ

เปZนหนึ่งในพลังสำคัญท่ีทำงานร�วมกับส�วนราชการในการทำงานให@สำเร็จ โดยเน@นหลักการทำงานอย�าง 

HAPPY หรือมีความสุข อันเปZนเปRาหมายสำคัญ โดยพร@อมท่ีจะสนับสนุนการทำงานของเครือข�ายอาสาสมัคร

ด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม รวมถึงการรับฟUงข@อคิดเห็นเพ่ือนำมาใช@ในการพัฒนาการทำงาน อัน

จะนำไปสู�การแก@ไขปUญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมในทุกพ้ืนท่ีได@อย�างทันท�วงที 

ด@าน นายสมศักด์ิ สันธินาค ประธานเครือข�าย ทสม. พระนครศรีอยุธยา กล�าวว�า นับเปZนครั้งแรกท่ีผู@บริหาร

สูงสุด ของทส.ได@พูดคุยกับเครือข�าย ทสม. และเครือข�ายอ่ืนๆ ในสังกัดท่ีมีคนฟUงจำนวนมากเปZนหลักแสนคน 

รู@สึกดีใจและเปZนขวัญกำลังใจให@เครือข�ายทุกเครือข�ายมีความมุ�งม่ันในการช�วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล@อม และขอให@สัญญาว�าพวกเราพร@อมท่ีจะทำงานร�วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม

ตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” ชู ทส.2+4 สานพลงัขับเคลื่อนเครือข�ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติฯ เครือข�ายฯจากท่ัวประเทศ 

พร@อมใจเข@ารับฟUงกว�า 100,000 คน 

27 กันยายน พ.ศ. 2564  https://www.thaipost.net/main/detail/118022 

          “วราวธุ ศิลปอาชา” รมว.ทส. ชูนโยบาย ทส.2+4 สานพลังขับเคลื่อนเครือข�ายอาสาสมัคร

ทรัพยากรธรรมชาติเครือข�ายฯจากท่ัวประเทศ พร@อมใจเข@ารับฟUงกว�า 100,000 คน  แนะให@เปZนกองหนุน

ช�วยเหลือผู@ประสบอุทกภัยพายุดีเปรสชันเต้ียนหมู� อย�างเต็มกำลัง      

          วันจันทรNท่ี 27 กันยายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล@อม ได@มอบนโยบายการส�งเสริมและสนับสนุนเครือข�ายด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม 

พร@อมด@วยนายอนุชา สะสมทรัพยN ผู@ช�วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม นาย

ยุทธพล อังกินันทนN ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม นายธเนศพล ธน

บุณยวัฒนN เลขานุการรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม ร�วมรับฟUง โดยมีนายจตุพร 

บุรุษพัฒนN ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม มอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการส�งเสริม

และสนับสนุนเครือข�ายด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม ผ�านระบบการประชุมออนไลนN Microsoft 

team และถ�ายทอดสดผ�าน Facebook กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล@อม โดยมีเครือข�ายด@าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมท่ัวประเทศ เข@าร�วมกว�า 100,000 คน 

          นายวราวธุ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม เปCดเผยว�า ขณะนี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม มีเครือข�ายอาสาสมัครด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม 

ในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศกว�า 677,150 คน ประกอบด@วย เครือข�าย ทสม. จำนวน 259,262 คน, เครือข�ายราษฎร

อาสาสมัครพิทักษNปOา (รสทป.) และเครือข�ายปOาชุมชน จำนวน 196,523 คน, เครือข�ายอาสาสมัครพิทักษN

อุทยานแห�งชาติ สัตวNปOา และพันธุNพืช (อส.อส.) และเครือข�ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษNปOา (รสทป.) จำนวน 

122,000 คน, เครือข�ายเฝRาระวังแจ@งเตือนธรณีพิบัติภัย จำนวน 40,000 คน, เครือข�ายผู@ใช@น้ำ จำนวน 38,019 

คน และเครือข�ายอนุรักษNทรัพยากรทางทะเลและชายฝUVง จำนวน 21,346 คน ซ่ึงถือเปZนกลไกเชิงพ้ืนท่ีท่ีเปZน

พลังขับเคลื่อนท่ีสำคัญในการอนุรักษN เฝRาระวัง ฟ̂_นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม รวมถึงรายงาน

สถานการณNสิ่งแวดล@อม สะท@อนปUญหาในท@องถ่ินต้ังแต�ผืนปOาจนถึงท@องทะเล เครือข�ายอาสาสมัครด@าน



ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม จึงเปZน หุ@นส�วนความร�วมมือภาคประชาชนระหว�างกระทรวงทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ และประชาชนในทุกพ้ืนท่ี  และได@เกิดผลงานเปZนท่ีประจักษNตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา 

          “ วันนี้ประเทศไทย และโลกของเราอยู�ในสถานการณNไม�ปกติ ทุกอย�างต@องมีการปรับเปลี่ยน และสิ่ง

สำคัญท่ีทุกคนต@องตระหนักคือ การอนุรักษNทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมท่ีมีอยู�อย�างจำกัดให@สามารถอยู�

อย�างยั่งยืนจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน ดังนั้นแนวทางการทำงานต�อไปของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล@อมจะอยู�ภายใต@นโยบาย“ทส. หนึ่งเดียว” และนโยบาย  ทส.2+4 ซ่ึง “ทส.2 ” หมายถึง การยกระดับ

คุณภาพการทำงานเปZน 2 เท�า และ “+4” หมายถึง การเพ่ิมศักยภาพของการปฏิบัติงาน โดย บวกท่ี 1 คือ 

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยN การน@อมนำแนวทางพระราชดำริมาประยุกตNใช@ในการทำงาน บวกท่ี 2 คือ 

การมีส�วนร�วมของประชาชน โดยประชาชนเปZนศูนยNกลางของการพัฒนา มีการรับรู@ ตระหนัก ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม และมีส�วนร�วมในกิจกรรมของ ทส. บวกท่ี 3 คือ การแสวงหาความรู@เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม� 

ๆมาใช@ในการเพ่ิมศักยภาพการทำงานอยู�เสมอ และบวกท่ี 4 คือ มีหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน โดยยึดหลัก

นิติธรรม คุณธรรม ความโปร�งใส การมีส�วนร�วม ความรับผิดชอบ และความคุ@มค�า ท่ีเปZนการยกระดับคุณภาพ

การทำงานเปZน 2 เท�า และการเพ่ิมศักยภาพของการปฏิบัติงาน เพ่ือนำไปสู�เปRาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และ

ประชาชนมีคุณภาพสิ่งแวดล@อมท่ีดี” 

          นายวราวธุ กล�าวต�อไปว�า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม พร@อมให@การสนับสนุนการ

ทำงานของพ่ีน@องเครือข�ายในทุกด@าน ไม�ว�า ด@านเครื่องมือ กฎหมาย ระเบียบต�าง ๆ ท่ีได@ปรับปรุงแก@ไข เพ่ือให@

พ่ีน@อง ในพ้ืนท่ีได@เข@ามามีส�วนร�วมได@ดียิ่งข้ึน เช�น พรบ. ปOาชุมชน พ.ศ. 2562 พรบ.ปOาไม@ พ.ศ. 2562 ท่ีเปCดทาง

ให@ประชาชนมีส�วนร�วมในการปลูกไม@มีค�า เพ่ือใช@ประโยชนNอย�างยั่งยืนมากข้ึน เปZนต@น ขณะท่ี ด@านงบประมาณ

จากกองทุนสิ่งแวดล@อม ได@เปCดโอกาสให@พ่ีเครือข�ายได@พัฒนาการทำงานในพ้ืนท่ีให@เกิดความเข@มแข็งมากยิ่งข้ึน 

เช�น โครงการจัดการไฟปOาและลดหมอกควัน โครงการส�งเสริม โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรม

ยั่งยืน และโครงการอ่ืน ๆ ท้ังด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม และด@านมลพิษ เปZนต@น และในด@าน

บุคลากร เจ@าหน@าท่ีกระทรวงฯ พร@อมสนับสนุนการทำงานและร�วมทำงานกับพ่ีน@องเครือข�ายในพ้ืนท่ี เพ่ือให@

เกิดการแก@ปUญหาอย�างเปZนระบบ และท่ีสำคัญอีกประการท่ีต@องการให@เครือข�ายในพ้ืนท่ีได@มีส�วนร�วมเปZนพลัง

สำคัญดำเนินการ คือ การส�งเสริมและสนับสนุนให@มีการปลูกต@นไม@วันละ 1 ต@น เพ่ือคืนความอุดมสมบูรณN

ให@กับปOาไม@และเปZนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให@กับประเทศ และหลังปลูกแล@วขอให@ช�วยกันดูแลเพ่ือให@เติบโตต�อไป 

ด@วยการท่ีมีปOาไม@เพ่ิมข้ึนจะช�วยแก@ไขปUญหาภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ไม�ว�า อุทกภัย ภัยแล@ง และอ่ืนๆ ได@ 

          “ สำหรับปUญหาการเกิดอุทกภัยจากพายุดีเปรสชันเต้ียนหมู�ในจังหวัดต�าง ๆท่ีเกิดข้ึนขณะนี้ ได@มอบ

นโยบายให@กับทุกหน�วยงานในสังกัด ได@เข@าดำเนินการช�วยเหลือพ่ีน@องประชาชนท่ีได@รับความเดือดร@อนในทุก

พ้ืนท่ีรับผิดชอบอย�างเต็มท่ี พร@อมท้ังต@องขอฝากให@เครือข�ายอาสาสมัครด@านทรัพยากรธรรมชาติและ



สิ่งแวดล@อมได@ช�วยประสานในด@านเก่ียวกับข@อมูลความเดือดร@อนต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงสิ่งจำเปZนท่ีต@องการ

ได@รับการสนับสนุน เพ่ือทางกระทรวงฯ จะได@เร�งจัดหาให@ เช�น เครื่องใช@เพ่ือการอุปโภคบริโภค น้ำด่ืม รวมถึง

ยานพานะเช�นเรือ หรือ กำลังเจ@าหน@าท่ีเพ่ือเข@าไปช�วยเหลือในการขนของ หรือเคลื่อนย@ายผู@ปOวย คนชรา และ

อ่ืนๆ”นายวราวุธ กล�าว 

          นายจตุพร บุรุษพัฒนN ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม กล�าวเพ่ิมเติมว�า “เครือข�าย

อาสาสมัครด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม ถือเปZนหนึ่งในพลังสำคัญท่ีทำงานร�วมกับส�วนราชการใน

การทำงานให@เกิดผลสำเร็จตามเปRาหมายนโยบายของของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม และรัฐบาล โดยเน@นหลักการทำงานอย�าง HAPPY หรือมีความสุข อันเปZน

เปRาหมายสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม โดยพร@อมท่ีจะสนับสนุนการทำงานของ

เครือข�ายอาสาสมัครด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม รวมถึงการรับฟUงข@อคิดเห็นเพ่ือนำมาใช@ในการ

พัฒนาการทำงาน อันจะนำไปสู�การแก@ไขปUญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมในทุกพ้ืนท่ีได@อย�าง

ทันท�วงที” 

          ด@าน นายสมศักด์ิ สันธินาค ประธานเครือข�าย ทสม. พระนครศรีอยุธยา กล�าวว�า “นับเปZนครั้งแรกท่ี

ผู@บริหารสูงสุดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมได@พูดคุยกับเครือข�าย ทสม. และเครือข�ายอ่ืนๆ

ในสังกัดท่ีมีคนฟUงจำนวนมากเปZนหลักแสนคน รู@สึกดีใจและเปZนขวัญกำลังใจให@เครือข�ายทุกเครือข�ายมีความ

มุ�งม่ันในการช�วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม และขอให@สัญญาว�าพวกเราพร@อมท่ีจะทำงานร�วมกับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมตลอดไป” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” ชู ทส.2+4 สานพลงัขับเคลื่อนเครือข�ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติฯ 

เครือข�ายฯจากท่ัวประเทศ พร@อมใจเข@ารับฟUงกว�า 100,000 คน “วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.ทส. ชูนโยบาย ทส.

2+4 สานพลังขับเคลื่อนเครือข�ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติเครือข�ายฯจากท่ัวประเทศ พร@อมใจเข@ารับฟUง

กว�า 100,000 คน แนะให@เปZนกองหนุนช�วยเหลือผู@ประสบอุทกภัยพายุดีเปรสชันเต้ียนหมู� อย�างเต็มกำลัง 

27 กันยายน 2564 https://www.dailynews.co.th/news/319047/ 

วันจันทรNท่ี 27 กันยายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล@อม ได@มอบนโยบายการส�งเสริมและสนับสนุนเครือข�ายด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม พร@อม

ด@วยนายอนุชา สะสมทรัพยN ผู@ช�วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม นายยุทธพล 

อังกินันทนN ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒนN 

เลขานุการรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมร�วมรับฟUง โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒนN 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม มอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการส�งเสริมและ

สนับสนุนเครือข�ายด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม ผ�านระบบการประชุมออนไลนN Microsoft 

team และถ�ายทอดสดผ�าน Facebook กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล@อม โดยมีเครือข�ายด@าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมท่ัวประเทศ เข@าร�วมกว�า 100,000 คน 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม เปCดเผยว�า ขณะนี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม มีเครือข�ายอาสาสมัครด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม 

ในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศกว�า 677,150 คน ประกอบด@วย เครือข�าย ทสม. จำนวน 259,262 คน, เครือข�ายราษฎร

อาสาสมัครพิทักษNปOา (รสทป.) และเครือข�ายปOาชุมชน จำนวน 196,523 คน, เครือข�ายอาสาสมัครพิทักษN

อุทยานแห�งชาติ สัตวNปOา และพันธุNพืช (อส.อส.) และเครือข�ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษNปOา (รสทป.) จำนวน 

122,000 คน, เครือข�ายเฝRาระวังแจ@งเตือนธรณีพิบัติภัย จำนวน 40,000 คน, เครือข�ายผู@ใช@น้ำ จำนวน 38,019 

คน และเครือข�ายอนุรักษNทรัพยากรทางทะเลและชายฝUVง จำนวน 21,346 คน ซ่ึงถือเปZนกลไกเชิงพ้ืนท่ีท่ีเปZน

พลังขับเคลื่อนท่ีสำคัญในการอนุรักษN เฝRาระวัง ฟ̂_นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม รวมถึงรายงาน



สถานการณNสิ่งแวดล@อม สะท@อนปUญหาในท@องถ่ินต้ังแต�ผืนปOาจนถึงท@องทะเล เครือข�ายอาสาสมัครด@าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม จึงเปZน หุ@นส�วนความร�วมมือภาคประชาชนระหว�างกระทรวงทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ และประชาชนในทุกพ้ืนท่ี  และได@เกิดผลงานเปZนท่ีประจักษNตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา 

“ วันนี้ประเทศไทย และโลกของเราอยู�ในสถานการณNไม�ปกติ ทุกอย�างต@องมีการปรับเปลี่ยน และสิ่งสำคัญท่ี

ทุกคนต@องตระหนักคือ การอนุรักษNทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมท่ีมีอยู�อย�างจำกัดให@สามารถอยู�อย�าง

ยั่งยืนจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน ดังนั้นแนวทางการทำงานต�อไปของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมจะ

อยู�ภายใต@นโยบาย“ทส. หนึ่งเดียว” และนโยบาย  ทส.2+4 ซ่ึง “ทส.2 ” หมายถึง การยกระดับคุณภาพการ

ทำงานเปZน 2 เท�า และ “+4” หมายถึง การเพ่ิมศักยภาพของการปฏิบัติงาน โดย บวกท่ี 1 คือ การเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริยN การน@อมนำแนวทางพระราชดำริมาประยุกตNใช@ในการทำงาน บวกท่ี 2 คือ การมีส�วน

ร�วมของประชาชน โดยประชาชนเปZนศูนยNกลางของการพัฒนา มีการรับรู@ ตระหนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

และมีส�วนร�วมในกิจกรรมของ ทส. บวกท่ี 3 คือ การแสวงหาความรู@ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม� ๆมาใช@ใน

การเพ่ิมศักยภาพการทำงานอยู�เสมอ และบวกท่ี 4 คือ มีหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน โดยยึดหลักนิติธรรม 

คุณธรรม ความโปร�งใส การมีส�วนร�วม ความรับผิดชอบ และความคุ@มค�า ท่ีเปZนการยกระดับคุณภาพการ

ทำงานเปZน 2 เท�า และการเพ่ิมศักยภาพของการปฏิบัติงาน เพ่ือนำไปสู�เปRาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และ

ประชาชนมีคุณภาพสิ่งแวดล@อมท่ีดี” 

นายวราวุธ กล�าวต�อไปว�า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม พร@อมให@การสนับสนุนการทำงานของ

พ่ีน@องเครือข�ายในทุกด@าน ไม�ว�า ด@านเครื่องมือ กฎหมาย ระเบียบต�าง ๆ ท่ีได@ปรับปรุงแก@ไข เพ่ือให@พ่ีน@อง ใน

พ้ืนท่ีได@เข@ามามีส�วนร�วมได@ดียิ่งข้ึน เช�น พรบ. ปOาชุมชน พ.ศ. 2562 พรบ.ปOาไม@ พ.ศ. 2562 ท่ีเปCดทางให@

ประชาชนมีส�วนร�วมในการปลูกไม@มีค�า เพ่ือใช@ประโยชนNอย�างยั่งยืนมากข้ึน เปZนต@น ขณะท่ี ด@านงบประมาณ

จากกองทุนสิ่งแวดล@อม ได@เปCดโอกาสให@พ่ีเครือข�ายได@พัฒนาการทำงานในพ้ืนท่ีให@เกิดความเข@มแข็งมากยิ่งข้ึน 

เช�น โครงการจัดการไฟปOาและลดหมอกควัน โครงการส�งเสริม โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรม

ยั่งยืน และโครงการอ่ืน ๆ ท้ังด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม และด@านมลพิษ เปZนต@น และในด@าน

บุคลากร เจ@าหน@าท่ีกระทรวงฯ พร@อมสนับสนุนการทำงานและร�วมทำงานกับพ่ีน@องเครือข�ายในพ้ืนท่ี เพ่ือให@

เกิดการแก@ปUญหาอย�างเปZนระบบ และท่ีสำคัญอีกประการท่ีต@องการให@เครือข�ายในพ้ืนท่ีได@มีส�วนร�วมเปZนพลัง

สำคัญดำเนินการ คือ การส�งเสริมและสนับสนุนให@มีการปลูกต@นไม@วันละ 1 ต@น เพ่ือคืนความอุดมสมบูรณN

ให@กับปOาไม@และเปZนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให@กับประเทศ และหลังปลูกแล@วขอให@ช�วยกันดูแลเพ่ือให@เติบโตต�อไป 

ด@วยการท่ีมีปOาไม@เพ่ิมข้ึนจะช�วยแก@ไขปUญหาภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ไม�ว�า อุทกภัย ภัยแล@ง และอ่ืนๆ ได@  

“ สำหรับปUญหาการเกิดอุทกภัยจากพายุดีเปรสชันเต้ียนหมู�ในจังหวัดต�าง ๆท่ีเกิดข้ึนขณะนี้ ได@มอบนโยบาย

ให@กับทุกหน�วยงานในสังกัด ได@เข@าดำเนินการช�วยเหลือพ่ีน@องประชาชนท่ีได@รับความเดือดร@อนในทุกพ้ืนท่ี



รับผิดชอบอย�างเต็มท่ี พร@อมท้ังต@องขอฝากให@เครือข�ายอาสาสมัครด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมได@

ช�วยประสานในด@านเก่ียวกับข@อมูลความเดือดร@อนต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงสิ่งจำเปZนท่ีต@องการได@รับการ

สนับสนุน เพ่ือทางกระทรวงฯ จะได@เร�งจัดหาให@ เช�น เครื่องใช@เพ่ือการอุปโภคบริโภค น้ำด่ืม รวมถึงยานพานะ

เช�นเรือ หรือ กำลังเจ@าหน@าท่ีเพ่ือเข@าไปช�วยเหลือในการขนของ หรือเคลื่อนย@ายผู@ปOวย คนชรา และอ่ืนๆ”นาย

วราวุธ กล�าว 

นายจตุพร บุรุษพัฒนN ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม กล�าวเพ่ิมเติมว�า “เครือข�าย

อาสาสมัครด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม ถือเปZนหนึ่งในพลังสำคัญท่ีทำงานร�วมกับส�วนราชการใน

การทำงานให@เกิดผลสำเร็จตามเปRาหมายนโยบายของของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม และรัฐบาล โดยเน@นหลักการทำงานอย�าง HAPPY หรือมีความสุข อันเปZน

เปRาหมายสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม โดยพร@อมท่ีจะสนับสนุนการทำงานของ

เครือข�ายอาสาสมัครด@านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม รวมถึงการรับฟUงข@อคิดเห็นเพ่ือนำมาใช@ในการ

พัฒนาการทำงาน อันจะนำไปสู�การแก@ไขปUญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมในทุกพ้ืนท่ีได@อย�าง

ทันท�วงที” 

ด@าน นายสมศักด์ิ สันธินาค ประธานเครือข�าย ทสม. พระนครศรีอยุธยา กล�าวว�า “นับเปZนครั้งแรกท่ีผู@บริหาร

สูงสุดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมได@พูดคุยกับเครือข�าย ทสม. และเครือข�ายอ่ืนๆในสังกัด

ท่ีมีคนฟUงจำนวนมากเปZนหลักแสนคน รู@สึกดีใจและเปZนขวัญกำลังใจให@เครือข�ายทุกเครือข�ายมีความมุ�งม่ันใน

การช�วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม และขอให@สัญญาว�าพวกเราพร@อมท่ีจะทำงานร�วมกับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมตลอดไป”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กทม. - ‘ทส.หนึ่งเดียว’วิถีใหม�อนุรักษNยั่งยืน 

27 ก.ย. 2564  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6642443 

‘ทส.หนึ่งเดียว’วิถีใหม�อนุรักษNยั่งยืน – ทส. – นายจตุพร บุรุษพัฒนN ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล@อม (ทส.) เปZนประธานเปCดโครงการสร@างความรู@ความเข@าใจประเด็นสำคัญภายใต@แผนแม�บททส. ระยะ 

20 ปy แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปy ของทส. ผ�านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู@บริหารและเจ@าหน@าท่ีทส. 

ท้ังในส�วนกลางและภูมิภาค เข@าร�วมกว�า 500 คน เม่ือเร็วๆนี้ 

นายจตุพรกล�าวว�า ขอให@เจ@าหน@าท่ีทุกคน ทุกหน�วยงาน ทำความเข@าใจในแผนงานอย�างถ�องแท@ในทิศทาง

เดียวกัน ซ่ึงต@องนำไปสู�การปฏิบัติได@จริงตามบริบทของแต�ละพ้ืนท่ี พร@อมแนะถึงแนวทางการดำเนินงานเพ่ือ

ประชาชน โดยให@ยึดหลัก “One Vision One Team” มุ�งสู�วิสัยทัศนN “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนว

วิถีใหม� ภายใต@ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมท่ียั่งยืน” บูรณาการทำงานเปZนทีมเดียวกัน ตามนโยบาย 

“ทส. หนึ่งเดียว” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เรียงคนมาเปZนข�าว วันจันทรNท่ี 27 กันยายน พ.ศ.25664 

วันท่ี 27 กันยายน 2564  https://www.matichon.co.th/politics/news_2957967 

ส�งเสริม – เฟลิกซN ดนัย ลิงคN ปธ.จนท.บห. บจก.บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุนเครื่องอัดแท�งเชื้อเพลิงชีวมวล 

ในโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากใบไม@ “ทางเลือก ทางรอด จากปUญหาไฟปOาหมอกควัน ฝุOน PM2.5” เพ่ือ

ส�งเสริมการแปรรูปใบไม@เปZนเชื้อเพลิงอัดแท�ง โดยมี จิระศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดีกรมปOาไม@ รับมอบ ณ บจก.

บี.กริม เรียลเอสเตท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศรพระราม (28/09/64)  https://siamrath.co.th/n/284085 

สนับสนุน...เฟลิกซN ดนัย ลิงคN ประธานเจ@าหน@าท่ีบริหาร บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุน เครื่องอัดแท�ง

เชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับนำใบไม@มาผลิตเปZนพลังงานทดแทน ในโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล จากใบไม@ 

ทางเลือก ทางรอด จากปUญหาไฟปOาหมอกควัน ฝุOน PM 2.5 โดยมี จิระศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดีกรมปOาไม@ รับ

มอบ ท่ีสำนักงานใหญ� บี.กริม เรียลเอสเตท เม่ือวันก�อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โซเชียลอัพเดท… 

27 กันยายน 2564 https://www.dailynews.co.th/news/310527/ 

@ มร. เฟลิกซN ดนัย ลิงคN ประธานเจ@าหน@าท่ีบริหาร บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท จำกัด สนับสนุน เครื่องอัด

แท�งเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pallets) สำหรับนำใบไม@มาผลิตเปZนพลังงานทดแทน ในโครงการผลิตเชื้อเพลิง

ชีวมวล (Wood Pallets) จากใบไม@ ‘ทางเลือก ทางรอด จากปUญหาไฟปOาหมอกควัน ฝุOน PM 2.5’ โดยมี จิระ

ศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดีกรมปOาไม@ ให@เกียรติรับมอบ ณ สำนักงานใหญ� บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อ.อ.ป. - ปม. - กฟผ. ร�วมลงนามพัฒนาโรงไฟฟRาชุมชนต@นแบบของประเทศไทยในอนาคต 

วันท่ี 27 ก.ย. 2564  https://www.posttoday.com/pr/664137 

นายสุกิจ จันทรNทอง รองผู@อำนวยการ สายธุรกิจ 1 รักษาการแทนผู@อำนวยการองคNการอุตสาหกรรมปOาไม@ 

เปCดเผยว�า การลงนามบันทึกข@อตกลงความร�วมมือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟRาพลังงานสะอาดชุมชนต@นแบบ

หวังสร@างคุณภาพชีวิตความเปZนอยู�ท่ีดีข้ึนให@กับประชาชน ก�อให@เกิดความม่ันคงทางพลังงานไฟฟRาในพ้ืนท่ี 

เปZนการร�วมมือระหว�าง 3 หน�วยงาน ประกอบด@วย องคNการอุตสาหกรรมปOาไม@ (อ.อ.ป.) กับกรมปOาไม@ (ปม.) 

และการไฟฟRาฝOายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีวัตถุประสงคN เพ่ือให@คำแนะนำในด@านการจัดหาพ้ืนท่ีท่ี

เหมาะสมดำเนินการขออนุญาตใช@พ้ืนท่ีถูกต@องตามกฎหมาย ใช@เปZนพ้ืนท่ีสำหรับการก�อสร@างโรงไฟฟRาชุมชน 

ก�อสร@างโรงไฟฟRาชุมชนต@นแบบ ส�งเสริมเกษตรในพ้ืนท่ีเปRาหมายปลูกไม@โตเร็วสำหรับเปZนวัตถุดิบของโรงไฟฟRา

ชุมชน สนับสนุนการจัดการเชื้อเพลิงท่ีเปZนต@นเหตุของการเกิดไฟปOา ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

และเกษตรกรให@ดีข้ึน 

รษก.ผอ.ออป. กล�าวต�อไปอีกว�า การลงนามความร�วมมือ ในครั้งนี้ อ.อ.ป. จะเปZนผู@ให@การสนับสนุนบุคลากร 

และองคNความรู@ในการให@คำแนะนำเก่ียวกับการปลูกไม@โตเร็วพืชพลังงาน และให@การสนับสนุนพ้ืนท่ีสำหรับใช@

ในการทดลองปลูกไม@โตเร็วพืชพลังงาน เพ่ือศึกษาและคัดเลือกสายพันธุNไม@โตเร็วพืชพลังงานท่ีเหมาะสมสำหรับ

นำมาปลูกในพ้ืนท่ีอำเภอแม�แจ�ม จังหวัดเชียงใหม� จำนวน 6 ไร�และ/หรือในพ้ืนท่ีเปRาหมายการพัฒนาขยาย

โครงการฯ 

รษก.ผอ.อ.อ.ป. ยังกล�าวท้ิงท@ายอีกว�า จากการร�วมมือฯ ในครั้งนี้จะนำร�องก�อสร@างโรงไฟฟRาชุมชนแม�แจ�ม 

อำเภอแม�แจ�ม จังหวัดเชียงใหม� ก�อนเพ่ือเปZนโครงการศึกษาวิจัยต@นแบบเชิงธุรกิจโรงไฟฟRาชุมชน เปZนการบูร

ณาการแนวคิด ความม่ันคงด@านน้ำ ด@านพลังงาน และด@านอาหาร ตลอดจนเปZนโครงการท่ีอยู�ระหว�าง

ดำเนินการวิจัยด@านพืชพลังงาน ด@านสิ่งแวดล@อมเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสำหรับโรงไฟฟRาชุมชน และ

ด@านโรงไฟฟRา เพ่ือเปZนต@นแบบการดำเนินงานโรงไฟฟRาชุมชนในพ้ืนท่ีต�าง ๆ ท่ีเหมาะสมของประเทศไทยใน

อนาคตต�อไป 

 

 

 

 



 

เมืองกาญจนNเตรียมพร@อมรับมือน้ำท�วมเต็มพิกัด 

ผู@จัดการออนไลนN 27 ก.ย. 2564 https://mgronline.com/local/detail/9640000095621 

กาญจนบุรี - เมืองกาญจนN จัดเตรียม กำลัง-อุปกรณN-เครื่องจักร เต็มพิกัด พร@อมเข@าช�วยเหลือ ประชาชน หาก

เกิดอุทกภัยน้ำท�วม น้ำปOาไหลหลากในพ้ืนท่ี 

วันนี้ (27 ก.ย.) นายวิมล อ้ึงพรหมบัณฑิต ผู@อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมจังหวัด

กาญจนบุรี เปCดเผยว�า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม 

(ทส.)นายจตุพร บุรุษพัฒนN ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม (ทส.)และนายธัญญา เนติธรรม

กุล อธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติสัตวNปOาและพันพืช (อช.) มีความห�วงใยพ่ีน@องประชาชนท่ีประสบปUญหาอุทกภัย

น้ำท�วม น้ำปOาไหลหลากและภัยพิบัติอ่ืนๆ ในช�วงฤดูฝนเปZนอย�างมาก 

ดังนั้นจึงมีข@อสั่งการในการประชุมติดตามความคืบหน@าการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล@อมจังหวัด และสำนักงานสิ่งแวดล@อมภาค เม่ือวันอังคารท่ี 14 ก.ย.2564 โดยให@สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมจังหวัด จัดต้ังศูนยNปฏิบัติการช�วยเหลือผู@ประสบอุทกภัย และการรายงาน

สถานการณNความพร@อมด@านเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ บุคลากร เอาไว@ให@พร@อมในการเข@าให@ความ

ช�วยเหลือ 

เพ่ือให@การปฏิบัติงานแบบบูรณาการของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม ใน

การช�วยเหลือผู@ประสบอุทกภัย และภัยพิบัติอ่ืนๆในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรีเปZนไปอย�างมีประสิทธิภาพตาม

นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อมจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดต้ังศูนยNปฏิบัติการช�วยเหลือผู@ประสบอุ

ทุกภัย และภัยพิบัติอ่ืนๆ ข้ึนท่ีหน�วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม ในท@องท่ีจังหวัด

กาญจนบุรี ทุกแห�ง และต้ังคณะทำงานข้ึนมา 4 ฝOาย ประกอบด@วย ฝOายอำนวยการ ฝOายปฏิบัติการ ฝOาย

สนับสนุนการปฏิบัติการ และฝOายสวัสดิการ 



สำหรับการเตรียมการปRองกันและแก@ไขปUญหาอุทกภัย และภัยพิบัติอ่ืนๆ ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม ในท@องท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด@วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล@อมจังหวัดกาญจนบุรี จัดเตรียมเจ@าหน@าท่ี 28 คน รถยนตN 5 คัน 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำหอยโข�งขนาดต�างๆจำนวน 32 เครื่อง เครื่องสูบน้ำไฮดรอ

ลิก 3 เครื่อง ระบบผลิตประปาจากน้ำผิวดิน จำนวน 1 เครื่อง และรถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร 2 คัน 

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี จัดเตรียมจุดจ�ายน้ำถาวร เอาไว@ 2 แห�ง ประกอบด@วย 1.บ@าน

พรหมมณี หมู� 6 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ และ 2.บ@านถ้ำผาวังจันทรN หมู� 18 ต.หลุมรัง อ.บ�อพลอย จ.

กาญจนบุรี โรงเรียนท่ีพร@อมเปZนจุดจ�ายน้ำสะอาดให@ความช�วยเหลือเม่ือเกิดภัยพิบัติ 3 แห�ง ประกอบด@วย 1.

โรงเรียนเทพศิรินทรNลาดหญ@า หมู� 1 ต.ลาดหญ@า อ.เมืองกาญจนบุรี 2.โรงเรียนอนุบาลบ�อพลอย หมู� 5 ต.บ�อ

พลอย อ.บ�อพลอย และ 3.โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา หมู� 1 ต.ท�าขนุน อ.ทองผาภูมิ 

นอกจากนี้ยังได@จัดเตรียมชุดเจาะบ�อน้ำบาดาล เอาไว@ 11 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนท่ี 1 ชุด รถบรรทุก

น้ำ 8 คัน และเตรียมชุดซ�อมระบบประปา-เครื่องสูบเปOาล@างทำความสะอาดเอาไว@ด@วย 

สำนักงานสิ่งแวดล@อมท่ี 8 (ราชบุรี) จัดเตรียมเจ@าหน@าท่ีเอาไว@ จำนวน 16 คน รถยนตNกระบะ 7 คัน รถเก�ง 11 

ชุด รถตู@ 1 ชุด รถตู@โมบาย 8 คัน เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง เรือคายัค 1 ลำ อากาศยานไร@คนขับ (โดรน) 1 เครื่อง 

เครื่องปUVนไฟ 1 เครื่อง เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามแบบหลายตัวแปร 1 เครื่อง เครื่องวัดค�าพิกัด 1 

เครื่อง และ เครื่องฉีดพ�นน้ำหมักชีวภาพเพ่ือบำบัดน้ำเสียในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ำท�วมขัง 1 เครื่อง 

หน�วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรปOาไม@ท่ี 10 (ราชบุรี) กรมปOาไม@ จัดเตรียมกำลังเอาไว@ 51 คน 

รถยนตNขับเคลื่อน 4 ล@อ จำนวน 5 คัน หน�วยงานในสังกัดสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษNท่ี 3 (บ@านโปOง)กรมอุทยาน

แห�งชาติสัตวNปOาและพันธุNพืช จัดเตรียมกำลังเอาไว@ จำนวน 398 คน รถบรรทุกน้ำ 2 คัน รถบรรทุกขับเคลื่อน 

4 ล@อ จำนวน 32 คัน และรถยนตNบรรทุกขับเคลื่อน 6 ล@อ จำนวน 8 คัน หากเกิดอุทกภัยน้ำท�วมข้ึนในพ้ืนท่ีใด 

ก็พร@อมเข@าไปให@ความช�วยเหลือได@ในทันที 


