
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 16 ก.ย. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวเว็บไซต* 

“บ๊ิกป�อม”วาง 5 โครงการพัฒนาความม่ันคงด�านพลังงานพ้ืนท่ีศก.ภาคใต� (เดลินิวส' 15 ก.ย. 2564) 
https://www.dailynews.co.th/news/273527/ 

ทส.เตรียมความพร�อมรับมือน้ำทAวมให� ทสจ.-สสภ. ยึดความสุขประชาชนทำงาน (มติชน 15 ก.ย. 2564) 

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2940506 

ผอ.ศูนย'ปSาไม�อุตรดิตถ'มอบของท่ีระลึกแกAผู�เกษียณอายุราชการ เปYนขวัญกำลังใจกAอนจะครบวาระเกษียณอายุราชการ 

(สยามรัฐ 15 ก.ย. 2564) 

https://siamrath.co.th/n/280861 

มิตซูบิชิ จับมือเครือขAาย กรมปSาไม� และอบก.รAวมปลูกปSา20ไรA ฟ̀aนฟูปSาชุมชนบ�านอAางกระพงศ' จ.ชลบุรี  

(สยามธุรกิจ 15 ก.ย. 2564) 

https://www.siamturakij.com/news/41166-มิตซูบิชิ-จับมือเครือขAาย-กรมปSาไม�-และอบก-รAวมปลูกปSา20ไรA-ฟ̀aนฟูปSา
ชุมชนบ�านอAางกระพงศ'-จ-ชลบุรี 

อุทยานฯไทรโยค เพ่ิมปSา 6 หม่ืนไรA ต้ังเป�ากวAา4แสนไรA จAอรวมผืนปSาแกAงกระจานมรดกโลก (บ�านเมือง 15 ก.ย. 2564)   
https://www.banmuang.co.th/news/region/250373 

 

 

 

 

 

 



 

“บ๊ิกป�อม”วาง 5 โครงการพัฒนาความม่ันคงด�านพลังงานพ้ืนท่ีศก.ภาคใต� 

“ประวิตร” ลุยงาน ช(วย ปชช. เสริมความม่ันคงพลังงานเชื่อมโยงคมนาคมพ้ืนท่ีศก.ใต� เร(งมาตราการกำจัด

ขยะบนเกาะท(องเท่ียว 

15 กันยายน 2564   https://www.dailynews.co.th/news/273527/ 

เม่ือวันท่ี 15 ก.ย. พล.อ.ประวิตร วงษEสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปHนประธานการประชุมคณะกรรมการ

สิ่งแวดล�อมแห(งชาติ (กก.วล.) ครั้งท่ี 4/2564 ท่ีห�องประชุมมูลนิธิอนุรักษEปOารอยต(อ 5 จังหวัด ผ(านระบบ

ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซE โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  

รองประธาน  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กรรมการและเลขานุการ  มีกรรมการ

ผู�ทรงคุณวุฒิและหน(วยงานท่ีเก่ียวข�องเข�าร(วมการประชุม 

พล.อ.ประวิตร กล(าวว(า ท่ีประชุมฯ ได�มีการพิจารณารายงาน EIA จำนวน 5 โครงการ เพ่ือความม่ันคงด�าน

พลังงานตามแผน PDP 2018 เพ่ือเชื่อมโยงการคมนาคมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจภาคใต� และเพ่ือแก�ไขป\ญหาการขาด

แคลนน้ำของประชาชน ได�แก( 1.โครงการโรงไฟฟ�าแม(เมาะทดแทน เครื่องท่ี 8-9 ของการไฟฟ�าฝOายผลิตแห(ง

ประเทศไทย 2.โครงการโรงไฟฟ�าสุราษฎรEธานี ชุดท่ี 1-2 ของการไฟฟ�าฝOายผลิตแห(งประเทศไทย 3.โครงการ

ทางหลวงพิเศษระหว(างเมืองแนวใหม( สายอำเภอหาดใหญ( – ชายแดนไทย – มาเลเซีย ของกรมทางหลวง 4.

โครงการอ(างเก็บน้ำน้ำญวน จังหวัดพะเยา ของกรมชลประทาน และ 5.โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำต�นทุนให�เข่ือน

ภูมิพล แนวส(งน้ำยวม – อ(างเก็บน้ำเข่ือนภูมิพล ของกรมชลประทาน ท้ังนี้ เจ�าของโครงการ ต�องดำเนินการ

ตามมาตรการฯ ท่ีกำหนดในรายงานฯอย(างเคร(งครัด พร�อมท้ังรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไป

ดำเนินการ และให�นำเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนต(อไป 

พล.อ.ประวิตร กล(าวต(อว(า นอกจากนี้ ท่ีประชุมฯ ได�พิจารณาเก่ียวกับการกำหนดเง่ือนไข และหลักเกณฑEการ

ปลูกปOาทดแทน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 29 ม.ค. 2556 สำหรับโครงการหน(วยงานรัฐ พิจารณาการ

กำหนดอัตราค(าบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององคEกรปกครองส(วนท�องถ่ินท่ีได�รับการจัดสรรเงินกองทุน

สิ่งแวดล�อม ตามมาตรา 88 แห(งพระราชบัญญัติส(งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห(งชาติ พ.ศ. 



2535 ใน อปท. 4 พ้ืนท่ี รวมท้ังได�พิจาณาเก่ียวกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม จำนวน 2 ฉบับ ได�แก( เรื่อง หลักเกณฑE และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ี

กำหนดไว�ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมซ่ึงผู�ดำเนินการ หรือผู�ขออนุญาตจะต�องจัดทำเม่ือได�รับ

อนุญาตให�ดำเนินโครงการหรือกิจการแล�ว พ.ศ. 2561 และการขอขยายระยะเวลาการใช�บังคับประกาศ

กระทรวงฯ เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ�มครองสิ่งแวดล�อม ในท�องท่ีจังหวัดเชียงใหม( และจังหวัด

ลำพูน ออกไปอีก 2 ปi ในส(วนของการจัดการมลพิษสิ่งแวดล�อม ท่ีประชุมได�พิจารณาร(างมาตรการและ

แนวทางในการแก�ไขป\ญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ เพ่ือให�เกาะท(องเท่ียวจำนวน 14 เกาะ

สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยได�เบ็ดเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ทส.เตรียมความพร�อมรับมือน้ำท(วมให� ทสจ.-สสภ. ยึดความสุขประชาชนทำงาน 

วันท่ี 15 กันยายน 2564 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2940506 

นายจตุพร บุรุษพัฒนE ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ปกท.ทส.) เปHนประธานการประชุม
ติดตามความคืบหน�าการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัด (ทสจ.) 
และสำนักงานสิ่งแวดล�อมภาค (สสภ.) ผ(านระบบประชุมทางไกล VDO Conference  ณ ห�องประชุม ชั้น 17 
อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ขอบคุณทุกฝOายร(วมเร(งรัดการดำเนินงานอย(างจริงจัง  
เน�นย้ำการรายงานผลการดำเนินงานและการติดตามความต(อเนื่องของการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว(าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
(รมว.ทส.) พร�อมสั่งการเตรียมรับมือเผชิญเหตุอุทกภัย เพ่ือช(วยเหลือพ่ีน�องประชาชนได�อย(างทันท(วงที 

นายจตุพร กล(าวว(า โดยในวันนี้ท่ีประชุมได�ติดตามความคืบหน�าการดำเนินงานสำคัญด�านการแก�ไขป\ญหาการ
เข�าทำประโยชนEของส(วนราชการหรือหน(วยงานของภาครัฐ ในพ้ืนท่ีปOาไม�ก(อนได�รับอนุญาต การดำเนินงาน
โครงการปลูกปOาเพ่ืออนุรักษE ฟstนฟูปOาต�นน้ำ ปOาชายเลน และป�องกันไฟปOา โดยได�ปลูกปOาแล�วท้ังสิ้นมากกว(า 
400,000 ไร( การจ�างพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดำเนินการแล�วเสร็จ จำนวนกว(า 400 อัตราท่ัวประเทศ การ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปi (พ.ศ.2565-2569) และการดำเนินงานโครงการเฉพาะพ้ืนท่ี  อาทิ 
โครงการพัชรสุชาคชานุรักษE ภาคตะวันออก  โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุEสัตวEปOาและอุทยาน
แห(งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี การป�องกันและแก�ไขป\ญหาขยะ/น้ำเสีย การป�องกัน และ แก�ไขป\ญหาภัยแล�ง/น้ำ
ท(วมพ้ืนท่ีวิกฤติ การอนุรักษE ฟstนฟู และป�องกันการกัดเซาะชายฝ\wง ปOาชายเลน ปะการัง หญ�าทะเล และสัตวE
ทะเลหายาก ฯลฯ 

ปลัด ทส. กล(าวว(า ให�เร(งรัดการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ คทช. การเร(งยื่นคำขออนุญาตการใช�ประโยชนE
ในพ้ืนท่ีปOาสงวนแห(งชาติให�แล�วเสร็จท้ังหมด เพ่ือมอบเปHนของขวัญปiใหม(ให�กับพ่ีน�องประชาชนในพ้ืนท่ีต(อไป 
ตลอดจนเตรียมความพร�อมรับมือเหตุอุทกภัย โดยมอบ ทสจ.เตรียมแผนเผชิญเหตุ ด�วยการจัดต้ังศูนยE



ปฏิบัติการช(วยเหลือผู�ประสบภัยฯ หน(วยงานสังกัด ทส. ระดับจังหวัด รวมท้ังการรายงานสถานการณEความ
พร�อมด�านอุปกรณE/เครื่องมือ บุคลากรและแผนปฏิบัติงาน การประสานการประชาสัมพันธEสถานการณEน้ำและ
การเฝ�าระวังดินโคลนถล(มเพ่ือแจ�งเตือนพิบัติภัยล(วงหน�า ให�กับพ่ีน�องประชาชนเตรียมความพร�อมในการอพยพ
ได�อย(างทันท(วงที หากเกิดเหตุการณE และมอบ สสภ. ติดตามสถานการณEด�านขยะ/ของเสียอันตราย/น้ำเสีย 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีบ(อขยะ และแหล(งท่ีคาดว(าจะเกิดน้ำเน(าเสีย เปHนต�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ผอ.ศูนยEปOาไม�อุตรดิตถE 

มอบของท่ีระลึกแก(ผู�เกษียณอายุราชการ เปHนขวัญกำลังใจก(อนจะครบวาระเกษียณอายุราชการ 

สยามรัฐออนไลนE  15 กันยายน 2564  https://siamrath.co.th/n/280861 

เม่ือเวลา 11.30 น.วันนี้ 15 ก.ย.64 ผู�สื่อข(าวรายงานว(า นายสัญญา แก�วธรรมานุกูล ผอ.ศูนยEปOาไม�อุตรดิตถE 
สำนักจัดการทรัพยากรปOาไม�ท่ี 3 (ลำปาง) กรมปOาไม� พร�อมด�วยข�าราชการ และ พนักงาน ร(วมแสดงมุทิตาจิต 
และมอบของท่ีระลึกแก(ผู�เกษียณอายุราชการ เพ่ือเปHนขวัญกำลังใจแก(ผู�เกษียณอายุราชการในสังกัดท่ีครบ
วาระเกษียณอายุราชการ ประจำปi 2564 "จากใจ ถึงใจ ด�วยสายใยผูกพัน" ของศูนยEปOาไม�อุตรดิตถE กรมปOาไม� 
ท่ีศูนยEปOาไม�อุตรดิตถE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มิตซูบิชิ จับมือเครือข(าย กรมปOาไม� และอบก.ร(วมปลูกปOา20ไร( ฟstนฟูปOาชุมชนบ�านอ(างกระพงศE จ.ชลบุรี 

 วันพุธท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2564 https://www.siamturakij.com/news/41166-มิตซูบิชิ-จับมือเครือข(าย-

กรมปOาไม�-และอบก-ร(วมปลูกปOา20ไร(-ฟstนฟูปOาชุมชนบ�านอ(างกระพงศE-จ-ชลบุรี 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรEส (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอรEส ประเทศไทย จัดกิจกรรมปลูกปOา 

จำนวน 20 ไร( ณ ปOาชุมชนบ�านอ(างกระพงศE อำเภอ บ(อทอง จังหวัด ชลบุรี นำโดย มร. โมะริคาซุ ชกกิ (ท่ี 5 

จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และ ประธาน มูลนิธิฯ โดยได�รับเกียรติจาก  นายเกียรติชาย ไมตรีวงษE 

(ท่ี 3 จากขวา) ผู�อำนวยการ องคEการบริหารจัดการก{าซเรือนกระจก (องคEการมหาชน) ว(าท่ีร�อยตรี ศราวุธ กร

จิระเจริญ (ท่ี 2 จากขวา) นายอำเภอบ(อทอง และนายอูฐ เชาวนEทวี (ท่ี 4 จากขวา) ผู�แทน  กรมปOาไม� ได�เข�า

ร(วมปลูกปOาในครั้งนี้ด�วย โดยกิจกรรมดังกล(าวเปHนส(วนหนึ่งของโครงการ “ปลูกปOา 60 ไร(” เพ่ือแสดงเจตจำนง

ของการเปHนส(วนหนึ่งของสังคมท่ีให�ความสำคัญและใส(ใจกับการสร�างสิ่งแวดล�อมท่ีดีให�แก(ประเทศ ควบคู(ไปกับ

การสร�างสรรคEและพัฒนาประเทศให�เติบโตอย(างยั่งยืนตลอดระยะเวลา 60 ปi ของการดำเนินธุรกิจของมิตซูบิชิ 

มอเตอรEส ในประเทศไทย 

มร. โมะริคาซุ ชกกิ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรEส (ประเทศไทย) จำกัด และ

ประธาน มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอรEส ประเทศไทย กล(าวว(า “มิตซูบิชิ มอเตอรEส ประเทศไทย ขอขอบคุณคนไทย

ทุกคนท่ีให�การสนับสนุนเรามาโดยตลอดระยะเวลา 60 ปi ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพ่ือเปHนการ

สานต(อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บนพ้ืนฐานของการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล�อม ควบคู(ไปกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมยานยนตEในประเทศเพ่ือความเติบโตทางเศรษฐกิจอย(างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได�มีการจัดต้ัง “มูลนิธิ 

มิตซูบิชิ มอเตอรEส ประเทศไทย” ข้ึนในฐานะองคEกรท่ีไม(แสวงหากำไร เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมใน  

3 ด�านหลักสำคัญ ได�แก( 1) สิ่งแวดล�อม 2) สุขภาพและชีวอนามัย และ 3) การศึกษาและจริยธรรม ซ่ึงแสดงให�



เห็นถึงพันธสัญญาและความมุ(งม่ันของ มิตซูบิชิ มอเตอรEส ประเทศไทย ในการดำเนินงานด�านกิจกรรมเพ่ือ

สังคมอย(างเปHนรูปธรรมในระยะยาว ภายใต�ปณิธาน “สรรคEสร�าง เคียงข�าง สังคมไทย”  

“กิจกรรมปลูกปOา ถือเปHนพันธกิจด�านสิ่งแวดล�อม ท่ีบริษัทฯ ให�ความสำคัญควบคู(ไปกับการพัฒนาทางด�าน

เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือความยั่งยืน โดยโครงการ “ปลูกปOา 60 ไร(” เปHนความร(วมมือระหว(าง 4 หน(วยงาน 

ได�แก( มิตซูบิชิ มอเตอรEส ประเทศไทย มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอรEส ประเทศไทย กรมปOาไม� และ องคEการบริหาร

จัดการก{าซเรือนกระจก (องคEการมหาชน) หรือ อบก. สำหรับกิจกรรมปลูกปOาในวันนี้ เปHนส(วนแรกของ

โครงการปลูกปOา  60 ไร(  โดยจะมีการปลูกต�นไม�นานาชนิด อาทิ มะค(า พะยูง ตะเคียน ยางชาด สำรอง 

มะฮอกกานี เปHนต�น รวมจำนวนท้ังสิ้น 20 ไร( ณ ปOาชุมชนบ�านอ(างกระพงศE อำเภอ บ(อทอง จังหวัด โดยเรา

หวังว(ากิจกรรมนี้จะมีส(วนช(วยสร�างจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล�อมให�ทุกคนในสังคมให�หันมาร(วมกันดูแลผืนปOา ซ่ึง

เปHนทรัพยากรธรรมชาติท่ีช(วยลดโลกร�อนอีกทางหนึ่ง โดยบริษัทฯ มีแผนจัดกิจกรรมปลูกปOาอีก 40 ไร( ท่ี

จังหวัด สระแก�วอีกด�วย”  มร. ชกกิ กล(าวเสริม 

นายอูฐ เชาวนEทวี ผู�แทนกรมปOาไม� กล(าวว(า ป\จจุบันพ้ืนท่ีปOาไม�ท่ัวประเทศมีจำนวน 102,484,072.71 ไร(  

คิดเปHนร�อยละ 31.68 ของประเทศ จากนโยบายปOาไม�แห(งชาติท่ีกำหนดให�มีพ้ืนท่ีปOาไม� 40% ของพ้ืนท่ีประเทศไทย 

การ จะรักษาผืนปOาไทยให�ได�ครบตามเป�าหมายจึงมุ(งเป�าไปท่ีปOาเศรษฐกิจและปOาชุมชน โดยสนับสนุนให�คนหัน

มาสนใจปลูกปOาเศรษฐกิจมากข้ึนในพ้ืนท่ีของตน หรือพ้ืนท่ีท่ีได�รับอนุญาต ดังนั้น กรมปOาไม�ในฐานะท่ีเปHน

หน(วยงานหลัก  ในการบริหารจัดการทรัพยากรปOาไม�ของชาติ จึงต�องการส(งเสริมให�ทุกภาคส(วนท้ังภาคเอกชน

และภาคประชาชนเข�ามามีส(วนร(วมในการปลูกปOา จะก(อให�เกิดความรักและหวงแหนปOาไม� 

“กิจกรรมปลูกปOานี้ กรมปOาไม�จะนำความรู�ท่ีมีมาให�คำแนะนำ ต้ังแต(การเริ่มปลูกต�นไม�ไปจนถึงการดูแลรักษา

ต�นไม�ให�เติบโตอย(างยั่งยืน รวมถึงการเลือกพันธุEไม�ท่ีเหมาะสมกับแต(ละพ้ืนท่ีมาปลูก ซ่ึงส(วนใหญ(จะเปHนไม�มีค(า 

ได�แก( มะค(า พะยูง ตะเคียน ยางนา ประดู( กระถินเทพา ซ่ึงเม่ือโตข้ึนชุมชนสามารถนำไม�มาใช�ประโยชนEท้ัง

จากเนื้อไม�หรือนำเศษไม�มาประกอบอาชีพ เพ่ือสร�างรายได�ให�แก(ครอบครัว นอกจากนี้ยังมีพรรณไม�ท่ีชุมชน

ปลูกแล�วสามารถนำมาบริโภค ได�แก( ไผ(ตง สะเดา ข้ีเหล็ก สะตอ ซ่ึงนอกจากนำมาบริโภคภายในครัวเรือนแล�ว 

ชุมชนยังสามารถเก็บผลผลิตมาจำหน(ายเปHนรายได�เสริมได�อีกทางหนึ่งด�วย” นายอูฐ กล(าวเพ่ิมเติม 

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษE ผู�อำนวยการ องคEการบริหารจัดการก{าซเรือนกระจก (องคEการมหาชน) กล(าวว(า             

องคEการบริหารจัดการก{าซเรือนกระจก (องคEการมหาชน) และกรมปOาไม� ได�ร(วมกันดำเนินโครงการภาคี

สนับสนุน ปOาชุมชนลดโลกร�อน เพ่ือเชื่อมโยงภาคเอกชนให�เข�ามาสนับสนุนกิจกรรมปลูกปOา ผ(านกลไก

สนับสนุนกิจกรรม   ลดก{าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือ เรียกว(าโครงการ LESS 

ซ่ึงเปHนกลไกท่ีมุ(งสร�างความตระหนักในการลดหรือดูดกลับก{าซเรือนกระจก และยกย(องผู�ทำความดีด�านการลด

หรือดูดกลับก{าซเรือนกระจก วันนี้การท่ีเราได�รับความร(วมมือจากภาคเอกชนอย(าง มิตซูบิชิ มอเตอรEส 



ประเทศไทย และ มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอรEส ประเทศไทย ในการเข�ามามีส(วนร(วมในการดำเนินกิจกรรมปลูกปOา 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศ นับเปHนอีกหนึ่งตัวอย(างการทำดีของภาคเอกชนในการช(วยลดโลกร�อนเพ่ือ

คุณภาพชีวิตท่ีดีของเราทุกคน และท่ีสำคัญยังเปHนแหล(งดูดกลับก{าซเรือนกระจกซ่ึงช(วยลดและบรรเทา

ผลกระทบจากภาวะโลกร�อนท่ีเราทุกคนกำลังเผชิญอยู(ในขณะนี้อีกด�วย 

โครงการปOาชุมชนบ�านอ(างกระพงศE ต้ังอยู(ท่ีหมู( 3 ตำบล เกษตรสุวรรณ อำเภอ บ(อทอง จังหวัด ชลบุรี บนเนื้อท่ี 

323 ไร( 1 งาน 80 ตารางวา โดยเริ่มจัดต้ังเปHนปOาชุมชนเม่ือปi พ.ศ. 2549 ในพ้ืนท่ีปOาสงวนแห(งชาติ แต(เดิม

พ้ืนท่ีนี้เปHนพ้ืนท่ีปOาเสื่อมสภาพ กรมปOาไม�จึงได�ทำการฟstนฟูโดยผ(านคณะกรรมการปOาชุมชนบ�านอ(างกระพงศEให�

เปHนผู�ดูแลฟstนฟูปOา โดยเริ่มฟstนฟูในปi พ.ศ. 2563 ร(วมกับเครือข(ายปOาชุมชน 5 จังหวัดภาคตะวันออก และ

ภาคเอกชน ปOาชุมชนนี้เปHนแหล(งต�นน้ำท่ีไหลไปสู(อ(างเก็บน้ำรัชโยธร อำเภอ เกาะจันทรE ชาวบ�านรอบปOาใช�

ประโยชนEจากการเก็บเห็ด    ยอดไม� ผลไม�ในพ้ืนท่ีเพ่ือกินเปHนอาหาร ในปOาชุมชนนี้มีสัตวEปOา อาทิ หมูปOา ลิง 

กระรอก นก ชะมด อีเห็น อาศัยอยู( ดังนั้นการฟstนฟูปOา สร�างพืชอาหาร สร�างแหล(งน้ำจึงมีความสำคัญเปHน

อย(างยิ่งต(อวิถีชีวิตของคนในชุมชนและ   สัตวEปOา อีกท้ังยังจำเปHนต(อชุมชนเมือง ภาคอุตสาหกรรมท่ีใช�น้ำจาก

อ(างเก็บน้ำรัชโยธรท่ีได�จากปOาชุมชนนี้ 

ท่ีผ(านมาพนักงาน มิตซูบิชิ มอเตอรEส ประเทศไทย ได�ดำเนินกิจกรรมปลูกปOาชายเลนร(วมกับชุมชน ณ ชุมชน

บ�านแหลมฉบัง จังหวัด ชลบุรี เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ด�วยการช(วยกันเพาะชำต�นไม�ก(อนนำไปปลูกปOา

ชายเลน รวมถึงการช(วยกันอนุรักษEทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล�อมในชุมชนอีกด�วย   

“จากนี้ไป มิตซูบิชิ มอเตอรEส ประเทศไทย จะยังคงเดินหน�าสานต(อกิจกรรมเพ่ือสร�างจิตสำนึกการอนุรักษE

สิ่งแวดล�อมในอนาคตอย(างต(อเนื่องท้ังในระดับองคEกร ชุมชน และประเทศ เพ่ือตอกย้ำถึงความมุ(งม่ันท่ีจะ

สร�างสรรคEสิ่งแวดล�อมท่ีดีและสังคมท่ียั่งยืน ซ่ึงถือเปHนหนึ่งในแนวทางสำคัญของการดำเนินธุรกิจของมิตซูบิชิ 

มอเตอรEส ประเทศไทย” มร. ชกกิ กล(าวป�ดท�าย 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   

 

อุทยานฯไทรโยค เพ่ิมปOา 6 หม่ืนไร( ต้ังเป�ากว(า4แสนไร( จ(อรวมผืนปOาแก(งกระจานมรดกโลก 
วันพุธ ท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/region/250373 

 
 



 
เพ่ิมผืนป
าอนุรักษ�...กรมป
าไม�ใจดียกพ้ืนท่ีป
าสงวนให�กรมอุทยานฯ เพ่ิมพ้ืนท่ีป
าอนุรักษ� อุทยานฯไทรโยค  
ได�เพ่ิมขยายผืนป
า เฟสแรก 60,594 ไร. ในเขตอ.ไทรโยค เฟส2เตรียมขยายเพ่ิมพ้ืนท่ีป
าอีก2อำเภอ  
ให�ครบ461,443.29 ไร. จ.อเช่ือมกลุ.มผืนป
าตะวันตกและกลุ.มผืนป
าแก.งกระจาน มรดกโลก 

 
วันท่ี 15 ก.ย.2564 นายสมเจตนE จันทนา หัวหน�าอุทยานฯไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป�ดเผยว(า  
จากนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยการนำของนายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว(าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม นายจตุพร บุรุษพัฒนE ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห(งชาติ สัตวEปOา และ
พันธุEพืช ท่ีต�องการเพ่ิมพ้ืนท่ีปOาอนุรักษE ได�แก( ปOาท่ีถูกประกาศให�เปHนอุทยานแห(งชาติ วนอุทยาน เขตรักษา
พันธEสัตวEปOา เขตห�ามล(าสัตวEปOา ให�มีเนื้อท่ีได�ร�อยละ 25 ของของพ้ืนท่ีประเทศ ภายในปi พ.ศ. 2569 

  
ซ่ึงการเพ่ิมพ้ืนท่ีปOาดังกล(าว เปHนข�อตกลงระหว(างกรมปOาไม� ท่ีดูแลปOาสงวนแห(งชาติ จะยกพ้ืนท่ีให�กับกรม
อุทยานฯ ท่ีดูแลพ้ืนท่ีปOาอนุรักษE เพ่ือใช�ในการผนวก เปHนพ้ืนท่ีปOาอนุรักษEเพ่ิมเติม โดยจะต�องผ(านกระบวนการ 
การมีส(วนร(วมของราษฎร และผู�นำในท�องถ่ิน ในการร(วมเดินสำรวจปOา ท่ีจะผนวกเพ่ิมเติมด�วย โดยจะต�องเปHน
ปOาท่ีสมบูรณE ปราศจากท่ีอยู(ท่ีทำกิน ของราษฎรในพ้ืนท่ี และต�องได�รับความเห็นชอบ ของราษฎรในพ้ืนท่ีก(อน 
จากนั้นก็ต�องได�รับความเห็นชอบ จากสภาองคEการบริหารปกครองส(วนท�องถ่ิน และคณะอนุกรรมการ ป�องกัน
และปราบปราม การตัดไม�ทำลายปOา ของจังหวัดนั้นๆ 
นายสมเจตนEเผยต(อว(า สำหรับอุทยานแห(งชาติไทรโยค มีแผนการผนวกเพ่ิมพ้ืนท่ีปOาอนุรักษEเพ่ิมเติม ในท�องท่ี
จังหวัดกาญจนบุรี รวม 3 อำเภอ 7 ตำบล ได�แก(ตำบลวังกระแจะ ตำบลบ�องต้ี ตำบลลุ(มสุ(ม ตำบลศรีมงคล 
อำเภอไทรโยค ตำบลบ�านเก(า อำเภอเมืองกาญจนบุรี ตำบลจระเข�เผือก ตำบลด(านมะขามเต้ีย อำเภอ 
ด(านมะขามเต้ีย รวมพ้ืนท่ีในการผนวกพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 461,443.29 ไร( 
ซ่ึงอุทยานฯไทรโยค ได�เริ่มทำการเดินสำรวจพ้ืนท่ี ในเขตตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยคก(อน โดยได�รับความ



เห็นชอบจากสภาองคEการบริหารส(วนตำบลวังกระแจะ ในคราวการประชุมสภาเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธE 2564 
ให�ผนวกพ้ืนท่ีปOาอุทยานแห(งชาติไทรโยค เพ่ิมเติมในท�องท่ีตำบลวังกระแจะ เนื้อท่ี 60,594 ไร( และเม่ือวันท่ี 9 
กันยายน 2564 ได�มีมติเห็นชอบในการผนวก พ้ืนท่ีปOาอนุรักษE เพ่ิมเติมดังกล(าว จากคณะอนุกรรมการป�องกัน 
และปราบปราม การตัดไม�ทำลายปOา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสมหวัง บุญระยอง รองผู�ว(าราชการจังหวัดฯ 
เปHนประธาน ซ่ึงหากการผนวกพ้ืนท่ีอุทยานแห(งชาติไทรโยค ท้ังหมดนี้สำเร็จ จะเปHนแนวเชื่อมต(อ ผืนปOา
อนุรักษEขนาดใหญ( ของท้ัง2กลุ(มปOา คือ “กลุ(มปOาตะวันตก และ กลุ(มปOาแก(งกระจาน” ท่ีพ่ึงได�รับการประกาศ 
ให�เปHนพ้ืนท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติ แห(งท่ี 3 ของประเทศไทย ความสมบูรณEของทรัพยากรปOาไม� และสัตวEปOา 
ก็จะมีความหลากหลาย มากยิ่งข้ึนตามมา 
 


