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'ปลัดทส.' ย้ำนโยบาย 'ทส.หนึง่เดียว' เน�นปชช.มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

21 ก.ย. 2564  https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6632200 

‘ปลัดฯ จตุพร’ ย้ำนโยบาย ‘ทส. หนึ่งเดียว’ ขับเคลื่อนวิสัยทัศนF ‘ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนววิถีใหมK 

ภายใต�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน’ 

เม่ือวันท่ี 21 ก.ย. ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) นายจตุพร บุรุษพัฒนF ปลัดทส. เปQน

ประธานเปRดโครงการสร�างความรู�ความเข�าใจประเด็นสำคัญภายใต�แผนแมKบทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม ระยะ 20 ปW แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปW ของทส. และสำนักงานปลัดทส. และแผนอ่ืนท่ี

เก่ียวข�อง ผKานระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีจากทุกหนKวยงาน

ในสังกัดกระทรวงฯ ท้ังในสKวนกลางและภูมิภาค เข�ารKวมมากกวKา 500 คน 

ท้ังนี้นายจตุพร ได�เน�นย้ำขอให�เจ�าหน�าท่ีทุกคน ทุกหนKวยงาน ทำความเข�าใจในแผนฯ อยKางถKองแท� ในทิศทาง

เดียวกัน ซ่ึงต�องนำไปสูKการปฏิบัติได�จริงตามบริบทของแตKละพ้ืนท่ี พร�อมแนะถึงแนวทางการดำเนินงานเพ่ือ

ประชาชน โดยให�ยึดหลัก “One Vision One Team” มุKงสูKวิสัยทัศนF “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนว

วิถีใหมK ภายใต�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน” ด�วยการบูรณาการทำงานเปQนทีมเดียวกัน ตาม

นโยบาย “ทส. หนึ่งเดียว” ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 

ตลอดจนวัฒนธรรมองคFกร H A P P Y “ชีวิตท่ีมีความสุขทุกภาคสKวน” ท้ังความสุขของผู�ปฏิบัติงานและ

ความสุขของพ่ีน�องประชาชน ตลอดจนเปQนผู�นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) รKวมกันขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรFให�เกิดผลอยKางเปQนรูปธรรม มีธรรมาภิบาลควบคูKกับการรับแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลท่ี 9 

และรัชกาลท่ี 10 มาสืบสาน รักษา และตKอยอด รKวมกับนโยบายรัฐบาล และนโยบายของ รมว.ทส. 



โครงการสร�างความรู�ความเข�าใจประเด็นสำคัญภายใต�แผนแมKบทฯ จัดข้ึนระหวKางวันท่ี 21-23 กันยายน 2564 

เพ่ือให�บุคลากรของหนKวยงานสังกัด ทส. มีความรู�ความเข�าใจ เก่ียวกับประเด็นสำคัญภายใต�แผนดังกลKาว โดย

มุKงหวังให�ทุกหนKวยงานนำไปใช�เปQนกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และรKวมกันขับเคลื่อนแผนไปสูKการปฏิบัติ

ให�บรรลุเปiาหมายตKอไป 

โดยมีหัวข�อการบรรยาย อาทิ ระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล�อม (System of Environmental Economics 

Accounting : SEEA) ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล�อม (Environmental Performance Index – EPI) โมเดล

เศรษฐกิจใหมK (BCG Model) แผนผังภูมินิเวศเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมสูKความยั่งยืน

ระดับภาค แผนพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนา บุคลากรภาครัฐ และหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระดับองคFกรและการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เปQนต�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"ปลัดฯ จตุพร" ย้ำนโยบาย “ทส. หนึ่งเดียว” ขับเคลื่อนสูKวิสัยทัศนF " 

วันอังคาร ท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/relation/251163 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนววิถีใหมK ภายใต�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน”  

นายจตุพร บุรุษพัฒนF ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ปกท.ทส.) เปQนประธานเปRดโครงการ

สร�างความรู�ความเข�าใจประเด็นสำคัญภายใต�แผนแมKบทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ระยะ 

20 ปW แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปW ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และสำนักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ผKานระบบการประชุมทางไกล 

(Video Conference) ณ ห�องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยมี

ผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีจากทุกหนKวยงานในสังกัดกระทรวงฯ ท้ังในสKวนกลางและภูมิภาค เข�ารKวมมากกวKา 500 

คน    

ท้ังนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒนF ปกท.ทส. ได�เน�นย้ำขอให�เจ�าหน�าท่ีทุกคน ทุกหนKวยงาน ทำความเข�าใจในแผนฯ 

อยKางถKองแท� ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงต�องนำไปสูKการปฏิบัติได�จริงตามบริบทของแตKละพ้ืนท่ี พร�อมแนะถึงแนว

ทางการดำเนินงานเพ่ือประชาชน โดยให�ยึดหลัก “One Vision One Team” มุKงสูKวิสัยทัศนF "ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนววิถีใหมK ภายใต�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน” ด�วยการบูรณาการทำงาน

เปQนทีมเดียวกัน ตามนโยบาย "ทส. หนึ่งเดียว" ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวKาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) ตลอดจนวัฒนธรรมองคFกร  H A P P Y “ชีวิตท่ีมีความสุขทุก

ภาคสKวน” ท้ังความสุขของผู�ปฏิบัติงานและความสุขของพ่ีน�องประชาชน ตลอดจนเปQนผู�นำการเปลี่ยนแปลง 

(Change Agent) รKวมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตรFให�เกิดผลอยKางเปQนรูปธรรม มีธรรมาภิบาลควบคูKกับการรับ

แนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลท่ี 9 และรัชกาลท่ี 10 มาสืบสาน รักษา และตKอยอด รKวมกับนโยบาย

รัฐบาล และนโยบายของ รมว.ทส.  

     โครงการสร�างความรู�ความเข�าใจประเด็นสำคัญภายใต�แผนแมKบทฯ จัดข้ึนระหวKางวันท่ี 21-23 กันยายน 

2564 เพ่ือให�บุคลากรของหนKวยงานสังกัด ทส. มีความรู�ความเข�าใจ เก่ียวกับประเด็นสำคัญภายใต�แผน



ดังกลKาว โดยมุKงหวังให�ทุกหนKวยงานนำไปใช�เปQนกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และรKวมกันขับเคลื่อนแผน

ไปสูKการปฏิบัติให�บรรลุเปiาหมายตKอไป โดยมีหัวข�อการบรรยาย อาทิ ระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล�อม 

(System of Environmental Economics Accounting : SEEA) ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล�อม 

(Environmental Performance Index – EPI) โมเดลเศรษฐกิจใหมK (BCG Model) แผนผังภูมินิเวศเพ่ือการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมสูKความยั่งยืนระดับภาค แผนพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนา  

บุคลากรภาครัฐ และหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคFกรและการจัดทำแผนบริหารจัดการความ

เสี่ยง เปQนต�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“กรมปyาไม�-อุตสาหกรรมปyาไม�-กฟผ.” รKวมพัฒนาโรงไฟฟiาชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต 

21 ก.ย. 2564 ผู�จัดการออนไลนF  https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000093770 

วันนี้ (21 ก.ย.) รายงานขKาวแจ�งวKา เม่ือวันท่ี 16 ก.ย.ท่ีผKานมา นายอดิศร นุชดำรงคF อธิบดีกรมปyาไม� นายสุกิจ 

จันทรFทอง รองผู�อำนวยการ รักษาการแทน ผู�อำนวยการองคFการอุตสาหกรรมปyาไม� และ ดร.จิราพร ศิริคำ 

รองผู�วKาการยุทธศาสตรF การไฟฟiาฝyายผลิตแหKงประเทศไทย (กฟผ.) รKวมลงนามในบันทึกข�อตกลงความรKวมมือ 

(MOU) การพัฒนาโครงการโรงไฟฟiาชุมชน เพ่ือสนับสนุนองคFความรู�ทางด�านวิชาการ และพ้ืนท่ีสำหรับการ

ทดลองปลูกพืชพลังงาน ตลอดจนการดำเนินงานวิจัยต�นแบบเชิงธุรกิจโรงไฟฟiาชุมชน อันนำไปสูKการสKงเสริม 

ให�ชุมชนหันมาปลูกพืชพลังงาน เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดการทำการเกษตรพืชเชิงเด่ียวซ่ึงเปQนสาเหตุของมลภาวะใน

อากาศ อีกท้ัง เปQนการสร�างรายได�จากเศษวัสดุเหลือใช�ทางการเกษตร เกิดการจ�างงาน และชKวยยกระดับ

คุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ี 

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู�วKาการยุทธศาสตรF กฟผ. กลKาววKา ป}จจุบัน กฟผ. อยูKระหวKางดำเนินการศึกษาและ

พัฒนาโครงการ วิจัยต�นแบบเชิงธุรกิจโรงไฟฟiาชุมชนตามท่ีได�รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน จำนวน 2 

แหKง ได�แกK โรงไฟฟiาก~าซชีวภาพ ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตตF ท่ี อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธF และ

โรงไฟฟiาชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตตF ท่ี อ.แมKแจKม จ.เชียงใหมK ตามแนวทางบูรณาการความม่ันคง

ด�านน้ำ อาหาร และพลังงาน โดยมุKงเน�นท่ีการแก�ป}ญหาเรื่องสิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจ และสังคมในพ้ืนท่ีซ่ึงเปQน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให�ยั่งยืน และเพ่ือให�เปQนต�นแบบในการขยายผลไปยังพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตKอไปได� 

ในอนาคต โดยความรKวมมือจากท้ังกรมปyาไม� และองคFการอุตสาหกรรมปyาไม�ครั้งนี้จะเปQนการชKวยสนับสนุน

ข�อมูลองคFความรู� และทรัพยากรตKางๆ เพ่ือให�การดำเนินงานสำเร็จลุลKวงไปด�วยดี 

ด�าน นายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมปyาไม� กลKาวถึง อ.แมKแจKม จ.เชียงใหมK พ้ืนท่ีเปiาหมายในการพัฒนา

โครงการโรงไฟฟiา ชุมชนของ กฟผ. วKา พ้ืนท่ีสKวนใหญKอยูKในเขตปyาสงวนแหKงชาติซ่ึงมีชุมชนเข�าไปทำ



การเกษตรพืชเชิงเด่ียวท่ีกKอให�เกิดผลกระทบ ตKอสิ่งแวดล�อม ท้ังสารเคมีตกค�างทางการเกษตร ป}ญหาภัยแล�ง

อันเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายปyา และมลพิษด�านอากาศจาก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรท่ีเหลือใช� 

ดังนั้น การมีโครงการโรงไฟฟiาชุมชนแมKแจKม นอกจากจะชKวยสร�างพลังงานไฟฟiา ให�กับชุมชนแล�ว ยังชKวยแก�ไข

ป}ญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีได�อีกด�วย ท้ังจากการสKงเสริมปลูกไม�โตเร็วพืชพลังงาน การฟ��นฟูพ้ืนท่ี ต�นน้ำลำธาร ซ่ึง

ล�วนสKงผลให�มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณFและสร�างความผาสุกให�แกKคนในชุมชนได�อยKางยั่งยืน ฉบับท่ี 141/2564 

วันท่ี 17 ก.ย. 64 

ทางด�าน นายสุกิจ จันทรFทอง รองผู�อำนวยการ รักษาการแทนผู�อำนวยการองคFการอุตสาหกรรมปyาไม� กลKาว

วKา โรงไฟฟiาชุมชน แมKแจKม เปQนสKวนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยต�นแบบเชิงธุรกิจโรงไฟฟiาชุมชน ซ่ึงอยูK

ระหวKางการดำเนินการวิจัยด�านพืชพลังงาน สิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพ่ือเปQนต�นแบบการ

ดำเนินงานให�กับโรงไฟฟiาชุมชนในพ้ืนท่ีตKางๆ การสนับสนุนบุคลากร องคFความรู� และคำแนะนำเก่ียวกับการ

ปลูกไม�โตเร็วพืชพลังงาน รวมถึงให�การสนับสนุนพ้ืนท่ีสำหรับใช�ในการทดลองปลูก เพ่ือศึกษา และคัดเลือก

สายพันธุFท่ีเหมาะสม จึงนับเปQนการสนับสนุนท่ีจะชKวยให�บรรลุผลสำเร็จนี้ได� 

 

ท้ังนี้ บันทึกข�อตกลงฯ ดังกลKาว มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปW เปQนการบูรณาการความรKวมมือและความ

เชี่ยวชาญในแตKละด�าน ของ 3 องคFการ ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟiาชุมชนแมKแจKม เพ่ือเปQนต�นแบบการ

ดำเนินงานโรงไฟฟiาชุมชนในพ้ืนท่ีตKางๆ ท่ีเหมาะสม ของประเทศในอนาคต โดยชุมชนจะได�มีสKวนรKวมในการ

เปQนเจ�าของพลังงาน ซ่ึงสอดคล�องกับนโยบายของภาครัฐท่ีพร�อมผลักดัน และยกระดับชีวิตความเปQนอยูKของ

ประชาชนในทุกพ้ืนท่ีให�ดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กรมปyาไม�-อ.อ.ป.- กฟผ.รKวมพัฒนาโรงไฟฟiาชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต 

วันท่ี 21 กันยายน 2564 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2950622 

กรมปyาไม� องคFการอุตสาหกรรมปyาไม� และ กฟผ. พร�อมเดินหน�ายกระดับชีวิตความเปQนอยูKของประชาชน รKวม

ลงนาม MOU พัฒนาโครงการโรงไฟฟiาชุมชน บูรณาการองคFความรู�ของท้ัง 3 องคFการ ผลักดันโครงการ

โรงไฟฟiาชุมชนแมKแจKม จ.เชียงใหมK ให�เปQนต�นแบบของการดำเนินงานท่ีมุKงขับเคลื่อนการมีสKวนรKวมในการเปQน

เจ�าของพลังงานของคนในชุมชนให�เกิดข้ึนจริง และสร�างเศรษฐกิจฐานรากให�ยั่งยืน เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 

2564 นายอดิศร นุชดำรงคF อธิบดีกรมปyาไม� นายสุกิจ จันทรFทอง รองผู�อำนวยการ รักษาการแทน 

ผู�อำนวยการองคFการอุตสาหกรรมปyาไม� และ ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู�วKาการยุทธศาสตรF การไฟฟiาฝyายผลิตแหKง

ประเทศไทย (กฟผ.) รKวมลงนามในบันทึกข�อตกลงความรKวมมือ (MOU) การพัฒนาโครงการโรงไฟฟiาชุมชน 

เพ่ือสนับสนุนองคFความรู�ทางด�านวิชาการ และพ้ืนท่ีสำหรับการทดลองปลูกพืชพลังงาน ตลอดจนการ

ดำเนินงานวิจัยต�นแบบเชิงธุรกิจโรงไฟฟiาชุมชน อันนำไปสูKการสKงเสริม ให�ชุมชนหันมาปลูกพืชพลังงาน เพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียว ลดการทำการเกษตรพืชเชิงเด่ียวซ่ึงเปQนสาเหตุของมลภาวะในอากาศ อีกท้ัง เปQนการสร�างรายได�

จากเศษวัสดุเหลือใช�ทางการเกษตร เกิดการจ�างงาน และชKวยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ี 

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู�วKาการยุทธศาสตรF กฟผ. กลKาววKา ป}จจุบัน กฟผ. อยูKระหวKางดำเนินการศึกษาและ

พัฒนาโครงการ วิจัยต�นแบบเชิงธุรกิจโรงไฟฟiาชุมชนตามท่ีได�รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน จำนวน 2 

แหKง ได�แกK โรงไฟฟiาก~าซชีวภาพ ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตตF ท่ี อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธF และ



โรงไฟฟiาชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตตF ท่ี อ.แมKแจKม จ.เชียงใหมK ตามแนวทางบูรณาการความม่ันคง

ด�านน้ำ อาหาร และพลังงาน โดยมุKงเน�นท่ีการแก�ป}ญหาเรื่องสิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจ และสังคมในพ้ืนท่ีซ่ึงเปQน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให�ยั่งยืน และเพ่ือให�เปQนต�นแบบในการขยายผลไปยังพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตKอไปได� 

ในอนาคต โดยความรKวมมือจากท้ังกรมปyาไม� และองคFการอุตสาหกรรมปyาไม�ครั้งนี้จะเปQนการชKวยสนับสนุน

ข�อมูลองคFความรู� และทรัพยากรตKาง ๆ เพ่ือให�การดำเนินงานสำเร็จลุลKวงไปด�วยดี 

นายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมปyาไม� กลKาวถึง อ.แมKแจKม จ.เชียงใหมK พ้ืนท่ีเปiาหมายในการพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟiา ชุมชนของ กฟผ. วKา พ้ืนท่ีสKวนใหญKอยูKในเขตปyาสงวนแหKงชาติซ่ึงมีชุมชนเข�าไปทำการเกษตร 

พืชเชิงเด่ียวท่ีกKอให�เกิดผลกระทบ ตKอสิ่งแวดล�อม ท้ังสารเคมีตกค�างทางการเกษตร ป}ญหาภัยแล�งอัน

เนื่องมาจากการบุกรุกทำลายปyา และมลพิษด�านอากาศจาก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรท่ีเหลือใช�ดังนั้น 

การมีโครงการโรงไฟฟiาชุมชนแมKแจKม นอกจากจะชKวยสร�างพลังงานไฟฟiา ให�กับชุมชนแล�ว ยังชKวยแก�ไขป}ญหา

ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีได�อีกด�วย ท้ังจากการสKงเสริมปลูกไม�โตเร็วพืชพลังงาน การฟ��นฟูพ้ืนท่ี ต�นน้ำลำธาร ซ่ึงล�วน

สKงผลให�มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณFและสร�างความผาสุกให�แกKคนในชุมชนได�อยKางยั่งยืน ฉบับท่ี 141/2564 วัน

ศุกรFท่ี 17 กันยายน 2564 

ด�านนายสุกิจ จันทรFทอง รองผู�อำนวยการ รักษาการแทนผู�อำนวยการองคFการอุตสาหกรรมปyาไม� กลKาววKา 

โรงไฟฟiาชุมชน แมKแจKม เปQนสKวนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยต�นแบบเชิงธุรกิจโรงไฟฟiาชุมชน 

ซ่ึงอยูKระหวKางการดำเนินการวิจัยด�านพืชพลังงาน สิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพ่ือเปQน

ต�นแบบการดำเนินงานให�กับโรงไฟฟiาชุมชนในพ้ืนท่ีตKาง ๆ การสนับสนุนบุคลากร องคFความรู� และคำแนะนำ

เก่ียวกับการปลูกไม�โตเร็วพืชพลังงาน รวมถึงให�การสนับสนุนพ้ืนท่ีสำหรับใช�ในการทดลองปลูก เพ่ือศึกษา และ

คัดเลือกสายพันธุFท่ีเหมาะสม จึงนับเปQนการสนับสนุนท่ีจะชKวยให�บรรลุผลสำเร็จนี้ได� 

ท้ังนี้ บันทึกข�อตกลงฯ ดังกลKาว มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปWเปQนการบูรณาการความรKวมมือและความ

เชี่ยวชาญในแตKละด�าน ของ 3 องคFการ ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟiาชุมชนแมKแจKม เพ่ือเปQนต�นแบบการ

ดำเนินงานโรงไฟฟiาชุมชนในพ้ืนท่ีตKาง ๆ ท่ีเหมาะสม ของประเทศในอนาคต โดยชุมชนจะได�มีสKวนรKวมในการ

เปQนเจ�าของพลังงาน ซ่ึงสอดคล�องกับนโยบายของภาครัฐท่ีพร�อมผลักดัน และยกระดับชีวิตความเปQนอยูKของ

ประชาชนในทุกพ้ืนท่ีให�ดีข้ึน 

 



 

ผอ.สจป.ท่ี3แพรK และกรมปyาไม�รุดตรวจสอบกรณีตัดไม�ข�างทาง 

วันอังคาร ท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2564 https://www.banmuang.co.th/news/region/251222 

เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2564 นายสมบูรณF ธีรบัณฑิตกุล ผอ.สำนักปiองกันรักษาปyาและควบคุมไฟปyา กรมปyา

ไม�, สำนักจัดการทรัพยากรปyาไม�ท่ี 3 สาขาแพรK โดยการอำนวยการสั่งการของนายประสิทธิ์ ทKาช�าง ผอ.สจป.ท่ี 

3สาขาแพรK นายชาตรี สัทธรรมนุวงศF ผอ.สKวนปiองกันรักษาปyาและควบคุมไฟปyาและนายเสนKหF แสนมูล ผอ.

ศูนยFปyาไม�แพรK ได�สั่งการสนธิกำลังเจ�าหน�าท่ีปyาไม�รKวมกับนายเสถียร อิสระเศรษฐพงศF ปลัดอำเภอฝyายความ

ม่ันคงอำเภอเดKนชัย เจ�าหน�าท่ีโครงการสKงน้ำและบำรุงรักษาแมKยม จ.แพรK กรมชลประทาน เจ�าหน�าท่ีเทศบาล

ตำบลแมKจั๊วะ เจ�าหน�าท่ีตำรวจ สภ.เดKนชัย และผ�ูใหญKบ�านบ�านแมKจั๊วะ หมูKท่ี 3 และหมูKท่ี 7 ต.แมKจั๊วะ อ.เดKนชัย 

จ.แพรK 

ตรวจสอบข�อเท็จจริงตามท่ีมีกลุKมราษฎรร�องเรียนผKานทางสื่อออนไลนFวKา มีการตัดไม�มีคKาข�างทางโดยไมKได�รับ

อนุญาตอยKางไมKเกรงกลัวกฎหมายหรือเสียงทักท�วงของชาวบ�าน ต�นไม�มีคKาได�แกK ไม�สักทอง และไม�ยมหิน ซ่ึง

เปQนไม�ประจำจังหวัดแพรK ถูกตัดไปกวKา 10 ต�น เหตุเกิดเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2564 มีรถบรรทุกติดตรา

เครื่องหมายหนKวยงานราชการสังกัดท�องถ่ินขนย�ายไม�ไปในหมูKบ�านแมKจั๊วะ ม.7 ผลการตรวจสอบ ปรากฎ ดังนี้ 

มีการตัดไม�ท่ีบริเวณคันคลองชลประทานบ�านแมKจั๊วะหมูKท่ี 3 และหมูKท่ี 7 จริง พบแตKตอไม�ชนิดสัก ประดูK 

สะเดา ยมหิน คูณ รวมจำนวน 25 ตอ พบมีการนำไม�ทKอนไปเก็บไว�ท่ีศาลาเอนกประสงคFบ�านแมKจั๊วะ ม.3 

จำนวน 13 ทKอน และนำไปเก็บไว�ท่ีข�างวัดใหมKวงศFวรรณ หมูK 5 ต.แมKจั๊วะ จำนวน 4 ทKอน 2 ชิ้น บริเวณท่ีมีการ

ตัดไม�บนคันคลองชลประทานดังกลKาวอยูKในความดูแลของกระทรวงการคลัง(ใช�ในราชการกรมชลประทาน) 

ตามหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง (นสล.) เลขท่ี 34657 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธF 2564 อยูKในความรับผิดชอบของ

โครงการสKงน้ำและบำรุงรักษาแมKยม จังหวัดแพรK มอบให�เจ�าหน�าท่ีโครงการสKงน้ำและบำรุงรักษาแมKยม จังหวัด 

แพรK รับไปดำเนินการในสKวนท่ีเก่ียวข�องตKอไป 

 



 

ศอ.บต. ยึดแนวทางชKวยเหลือกลุKมโอรังอัสลีบ�านนอกอ 

ศอ.บต. ยึดแนวทางชKวยเหลือกลุKมโอรังอัสลีบ�านนอกอ ขยายตKอไปยังอำเภอจะแนะ นราธิวาส หลังประสาน

ออกบัตรประชาชนและจัดท่ีทำกินให�สำเร็จ 

21 กันยายน 2564 https://www.dailynews.co.th/news/296837/ 

ศูนยFอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� (ศอ.บต.) นำโดย นายประเวศ หมีดเส็น  ผู�อำนวยการกอง

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ (กปค.) พร�อมคณะเจ�าหน�าท่ี กปค. และ

เจ�าหน�าท่ีฝyายปกครอง อ.จะแนะ เจ�าหน�าท่ีปyาไม� จากหนKวยพิทักษFปyาช�างเผือก และเจ�าหน�าท่ีนิคมสร�างตนเอง

สุคิรินได�เดินทางเข�าเยี่ยมกลุKมชาติพันธุFมานิ (โอรัง อัสลี) ในพ้ืนท่ี อ.จะแนะ และ อ.สุคิริน จังหวัดนราธิวาส  

โดยทางคณะฯ ได�เดินทางไปท่ีบ�านไอรFเวาะ หมูK 5 และ บ�านกาเตาะ หมูK 7 ในพ้ืนท่ี ต.ช�างเผือก อ.จะแนะจ.น

ราธิวาส เพ่ือพบปะ พูดคุยกับกลุKมชาติพันธุFมานิ (โอรังอัสลี) ในพ้ืนท่ีดังกลKาว ซ่ึงมีกลุKมชาติพันธุFมานิ (โอรังอัส

ลี) อาศัยอยูKรวมกันเปQนกลุKมรวม 6 ครอบครัว ในท่ีดินของชาวบ�านและอยูKในเขตความรับผิดชอบของกรมปyา

ไม�  โดยถือวKาเปQนการเข�าไปอาศัยไมKถูกต�อง เนื่องจากจะต�องได�รับการอนุญาตจากกรมปyาไม�ด�วย จึงต�องมีการ

ดำเนินการในสKวนนี้ให�ถูกต�อง เพ่ือแก�ป}ญหาเรื่องท่ีอยูKอาศัยและท่ีทำกิน ขณะเดียวกันป}จจุบันนี้ ศอ.บต. วาง

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด�วยการบูรณาการรKวมกับทุกภาคสKวนผลักดันให�กลุKมชาติพันธุFมานิ (โอรังอัส

ลี) บ�านไอรFเวาะและบ�านกาเตาะ ให�มีบัตรประชาชนเพ่ือเข�าถึงสวัสดิการแหKงรัฐ ซ่ึงจะถือเปQนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในข้ันพ้ืนฐาน ท้ังด�านสาธารณสุข ด�านการศึกษา และการประกอบอาชีพอยKางถูกกฎหมาย 

นายประเวศ หมีดเส็น กลKาวถึง การบูรณาการชKวยเหลือการกลุKมชาติพันธุFมานิ (โอรังอัสลี) วKา สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให�หนKวยงานใน

พ้ืนท่ีดูแลคุณภาพชีวิต ดำรงคงอัตลักษณFความเปQนกลุKมชาติพันธุFมานิ (โอรังอัสลี) ซ่ึงศอ.บต.ได�น�อมนำ

พระราชดำริดังกลKาวรKวมกับภาคีเครือขKายชKวยเหลือกลุKมคนเปราะบาง ท่ีเปQนกลุKมชาติพันธุFมานิ(โอรัง อัสลี) มี

การดำเนินงานในด�านการออกเอกสารสิทธิบัตรประชาชน บัตรประกันสุขภาพและบัตรคนจน ตลอดจนพัฒนา

คุณภาพชีวิตทุกด�านควบคูKกันไป 



ผู�อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ กลKาวเพ่ิมเติมด�วยวKา ท่ี

ผKานมา ศอ.บต.รKวมกับภาคีเครือขKายนำรKองออกบัตรประชาชนให�กับกลุKมชาติพันธุFมานิ (โอรัง อัสลี) บ�านนา

กอต.อัยเยอรFเวง จำนวน 59 คน ขณะนี้ได�ขยายการดำเนินการตKอเนื่องในพ้ืนท่ี อ.ธารโต อ.จะแนะ จ.

นราธิวาสพร�อมจัดหาท่ีอยูKอาศัยและท่ีดินทำกิน โดยเบ้ืองต�น ศอ.บต.ได�ขอใช�พ้ืนท่ีนิคมสร�างตนเองให�เปQนท่ีอยูK

อาศัยเพ่ือไมKต�องมีการย�ายถ่ินฐาน และสามารถปลูกพืชเพ่ือรับประทานในครอบครัว อีกท้ังยังเปQนการรักษา

ปyา ซ่ึงมีการนำรKองท่ีบ�านนากอ อ.เบตง รวมประมาน 30 ไรK ขยายสูKพ้ืนท่ี อ.ธารโต อ.จะแนะ รวม

ประมาณ 80 ไรK ป}จจุบันอยูKระหวKางประสานหาหนKวยงานรับผิดชอบหลักเนื่องจากบริเวณท่ีอยูKอาศัยของกลุKม

ฯ นี้ อยูKระหวKางเขตท่ีดินนิคมสร�างตนเองสุคิรินกับกรมปyาไม�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศอ.บต.เดินหน�าออกบัตรประชาชน-จัดหาท่ีทำกินให�กลุKมชาติพันธุFมานิ 

21 ก.ย. 2564 ผู�จัดการออนไลนF  https://mgronline.com/south/detail/9640000093431 

นราธิวาส - ศอ.บต.ยึดแนวทางชKวยเหลือกลุKมมานิบ�านนอกอ อ.เบตง จ.ยะลา ขยายตKอไปยัง อ.ธารโต จ.ยะลา 

และ อ.จะแนะ นราธิวาส หลังประสานออกบัตรประชาชนและจัดท่ีทำกินให�สำเร็จ ใช�พ้ืนท่ีนิคมสร�างตนเองให�

เปQนท่ีอยูKอาศัยเพ่ือไมKต�องมีการย�ายถ่ินฐาน 

วานนี้ (20 ก.ย.) นายประเวศ หมีดเส็น ผอ.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการ

พิเศษ (กปค.) ศูนยFอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� (ศอ.บต.) พร�อมคณะเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง ได�เข�า

เยี่ยมกลุKมชาติพันธุFมานิ หรือโอรัง อัสลี ท่ีบ�านไอรFเวาะ หมูK 5 และ บ�านกาเตาะ หมูK 7 ต.ช�างเผือก อ.จะแนะ 

จ.นราธิวาส ซ่ึงมีกลุKมชาติพันธุFมานิอาศัยอยูKรวมกันเปQนกลุKมรวม 6 ครอบครัว ในท่ีดินของชาวบ�านและอยูKใน

เขตความรับผิดชอบของกรมปyาไม� ซ่ึงเปQนการเข�าไปอาศัยโดยไมKถูกต�อง เนื่องจากจะต�องได�รับการอนุญาตจาก

กรมปyาไม�ด�วย จึงต�องมีการดำเนินการในสKวนนี้ให�ถูกต�อง เพ่ือแก�ป}ญหาเรื่องท่ีอยูKอาศัยและท่ีทำกิน 

ขณะเดียวกัน ป}จจุบันนี้ ศอ.บต.วางแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด�วยการบูรณาการรKวมกับทุกภาคสKวน

ผลักดันให�กลุKมชาติพันธุFมานิ บ�านไอรFเวาะและบ�านกาเตาะ ให�มีบัตรประชาชนเพ่ือเข�าถึงสวัสดิการแหKงรัฐ ซ่ึง

จะถือเปQนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในข้ันพ้ืนฐาน ท้ังด�านสาธารณสุข ด�านการศึกษา และการประกอบอาชีพ

อยKางถูกกฎหมาย 

นายประเวศ กลKาววKา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

มีพระราชดำริให�หนKวยงานในพ้ืนท่ีดูแลคุณภาพชีวิต ดำรงคงอัตลักษณFความเปQนกลุKมชาติพันธุFมานิ ซ่ึง ศอ.บต.

ได�น�อมนำพระราชดำริดังกลKาวรKวมกับภาคีเครือขKายชKวยเหลือกลุKมคนเปราะบาง ท่ีเปQนกลุKมชาติพันธุFมานิ 

ดำเนินงานในด�านการออกเอกสารสิทธิบัตรประชาชน บัตรประกันสุขภาพและบัตรคนจน ตลอดจนพัฒนา

คุณภาพชีวิตทุกด�านควบคูKกันไป 

นายประเวศ กลKาววKา ท่ีผKานมา ศอ.บต.รKวมกับภาคีเครือขKายนำรKองออกบัตรประชาชนให�กลุKมชาติพันธุFมานิ 

บ�านนากอ ต.อัยเยอรFเวง อ.เบตง จ.ยะลา 59 คน ขณะนี้ได�ขยายการดำเนินการตKอเนื่องในพ้ืนท่ี อ.ธารโต จ.



ยะลา และ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส พร�อมจัดหาท่ีอยูKอาศัยและท่ีดินทำกิน โดยเบ้ืองต�น ศอ.บต.ได�ขอใช�พ้ืนที

นิคมสร�างตนเองให�เปQนท่ีอยูKอาศัยเพ่ือไมKต�องมีการย�ายถ่ินฐาน และปลูกพืชเพ่ือรับประทานในครอบครัว อีกท้ัง

ยังเปQนการรักษาปyา ซ่ึงมีการนำรKองท่ีบ�านนากอ อ.เบตง รวมประมาน 30 ไรK ขยายสูKพ้ืนท่ี อ.ธารโต จ.ยะลา 

และ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส รวมประมาณ 80 ไรK ป}จจุบันอยูKระหวKางประสานหาหนKวยงานรับผิดชอบหลัก

เนื่องจากบริเวณท่ีอยูKอาศัยของกลุKมนี้ อยูKระหวKางเขตท่ีดินนิคมสร�างตนเองสุคิรินกับกรมปyาไม� 

ศูนยFมานุษยวิทยาสิรินธร (องคFการมหาชน) ให�ความหมายของกลุKมชาติพันธุFนี้โดยระบุวKา “มานิ” (Mani) หรือ 

“มานิค” (Maniq) เปQนคำท่ีกลุKมชาติพันธุFใช�เรียกตนเอง แปลวKา คน ทวKากลุKมบุคคลภายนอกกลับเรียกชื่อกลุKม

ชาติพันธุFกลุKมนี้แตกตKางกันออกไป ประเทศมาเลเซียเรียกคนกลุKมนี้วKา “โอรัง อัสลี” (Orang Asli) แปลวKา ชน

พ้ืนเมืองด้ังเดิม คำนี้เปQนคำท่ีใช�ในทางราชการของประเทศมาเลเซียหลังได�รับเอกราชจากอังกฤษ ซ่ึงเปQนคน

กลุKมแรกท่ีได�อพยพเข�าสูKคาบสมุทรมลายูและเชื่อวKา ชนพ้ืนเมืองเหลKานี้เปQนบรรพบุรุษของชาวมลายูด�วย 


