
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 11 พ.ย. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวเว็บไซต+ 

อธิบดีกรมป�าไม� ลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามการดำเนินงานพร�อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำป!งบประมาณ 2565   

(สยามรัฐออนไลน*  11 พฤศจิกายน 2564) https://siamrath.co.th/n/296636 

“วรุณา” ปCDน “บางกระเจ�า” ต�นแบบฟFDนฟูสิ่งแวดล�อมอยHางยั่งยืนด�วย AI 

(ฐานเศรษฐกิจ 10 พ.ย. 2564) https://www.thansettakij.com/tech/502737 

กมธ.แก�ปCญหาช�างป�าไลH ‘วราวุธ’ พ�น รมว. ซัดเงินเดือนมากกวHาทำงานเพ่ือ ปชช.แคHไหน แนะใช�แนวก้ันผสมผสาน 

(มติชน วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564) https://www.matichon.co.th/politics/news_3035374 

รองปลัดกระทรวง ทส. ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจ.สุราษฎร*ธานี   

(สยามรัฐออนไลน*  11 พฤศจิกายน 2564) https://siamrath.co.th/n/296637 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อธิบดีกรมป�าไม� ลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามการดำเนินงานพร�อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำป!งบประมาณ 2565   

สยามรัฐออนไลน)  11 พฤศจิกายน 2564 https://siamrath.co.th/n/296636 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� ลงพ้ืนท่ีจังหวัดลำปางตรวจติดตามการดำเนินงานและมอบหมายแนวทางการ

ปฏิบัติงาน ประจำป!งบประมาณ พ.ศ. 2565 พร�อมด�วยนางนันทนา บุณยานันต) ผู�อำนวยการสำนักจัดการป�าชุมชน นาย

บรรณรักษ) เสริมทอง ผู�อำนวยการสำนักบริหารกลาง โดยมีนายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ) ผู�อำนวยการสำนักจัดการ

ทรัพยากรป�าไม�ท่ี 3 (ลำปาง) นายจีระ ทรงพุฒิ ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 3 สาขาแพรK นายสัญญา แก�ว

ธรรมานุกูล ผู�อำนวยการศูนย)ป�าไม�อุตรดิตถ) , ผู�อำนวยการศูนย)ป�าไม� ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ี ให�การต�อนรับและรายงาน

ผลการดำเนินงานของแตKละสKวน 

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมป�าไม� ได�เน�นย้ำแนวทางในการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. การเบิกจKาย

งบประมาณให�เปQนไปตามเปRาหมาย 2. การทำงานรKวมกันเปQนทีม ความสามัคคีในการทำงานเนื่องจากเจ�าหน�าท่ีท่ี

ปฏิบัติงานมีน�อยต�องรKวมมือกันในการทำงาน 3. การปฏิบัติงานให�เปQนไปตามเปRาหมาย และบรรลุตามตัวชี้วัด 4. การ

เตรียมความพร�อมในเรื่องไฟป�า ให�ทำงานรKวมกับเครือขKาย รสปท. ทสม. และป�าชุมชน 5. ติดตามเรื่องการออกใบอนุญาต 

คทช. ให�เปQนไปตามเปRาหมายท่ีวางไว� 6. การปลูกป�าตามโครงการปลูกป�าเพ่ือการอนุรักษ)ฟTUนฟูป�าต�นน้ำ ป�าชายเลน และ

ปRองกันไฟป�ารKวมมือกับหนKวยงานภาคเอกชน และหนKวยงานอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ อปม. ได�ติดตามเรKงรัดการดำเนินการปลูกสร�างอาคารสำนักงานใหมK พร�อมให�กำลังใจเจ�าหน�าท่ีในการ

ทำงานและแสดงความหKวงใยในการรักษาสุขภาพชKวงสถานการณ) Covid-19 โดยกKอนเดินทางกลับได�ปลูกต�นรวงผึ้ง

บริเวณหน�าอาคารสำนักงานไว�เปQน 



 

“วรุณา” ป_Uน “บางกระเจ�า” ต�นแบบฟTUนฟูสิ่งแวดล�อมอยKางยั่งยืนด�วย AI 

ฐานเศรษฐกิจ 10 พ.ย. 2564 https://www.thansettakij.com/tech/502737 

วรุณา ในเครือบริษัท เอไอ แอนด) โรโบติกส) เวนเจอร)ส ประสานความรKวมมือกับพันธมิตรโดยใช�เทคโนโลยีเชิงลึก 

(DeepTech) ในการวางแผนฟTUนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีคุ�งบางกระเจ�า ในโครงการ OUR Khung BangKachao พร�อมใช� AI 

ติดตามผลการรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว 6,000 ไรK ภายใน 5 ป! 

โครงการ OUR Khung BangKachao ได�เริ่มดำเนินการต้ังแตKป! 2562 ภายใต�ความรKวมมือจากกวKา 100 องค)กรท้ังภาครัฐ 

เอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ชุมชน โดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเปQนผู�กำกับดูแลกำหนดนโยบาย และในป!นี้ วรุณาได�

เปQนหัวเรือใหญKในการสร�างแพลตฟอร)มสำหรับการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ นำรKองในงานพัฒนา

พ้ืนท่ีสีเขียว 

ซ่ึงบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปQนประธานคณะทำงานฯ โดยรKวมมือกับภาคีเครือขKายอีกกวKา 30 องค)กร ผKาน

แพลตฟอร)มวิเคราะห) “วรุณา” (VARUNA Analytics) ในการเก็บข�อมูลในพ้ืนท่ีด�วยโดรนสำรวจและดาวเทียม เพ่ือ

วิเคราะห)พ้ืนท่ีแบบ End to End ด�วยระบบเอไอ (AI) ชKวยให�การวางแผนฟTUนฟูทำได�ตรงจุด และแมKนยำมากยิ่งข้ึน 

นางสาวพณัญญา เจริญสวัสด์ิพงศ) ผู�รKวมกKอต้ังและผู�บริหารด�านธุรกิจ บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด กลKาววKา การลง

พ้ืนท่ีเพ่ือสำรวจและติดตามผลการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว คือ ความท�าทายอยKางหนึ่งของการศึกษาสิ่งแวดล�อมในโครงการท่ีมี

พ้ืนท่ีขนาดใหญKแบบคุ�งบางกระเจ�า ซ่ึงโดยท่ัวไปจะต�องใช�ท้ังกำลังคนและเวลาเพ่ือลงพ้ืนท่ีเดินสำรวจ แตKการนำเทคโนโลยี

อยKางเอไอ (AI) เข�ามาใช�จะชKวยให�วางแผนการลงพ้ืนท่ีได�อยKางตรงเปRาหมาย แมKนยำ ทำให�ลดเวลาการดำเนินงานสKวนนี้ได�

อยKางมาก 

เทคโนโลยีของวรุณาเปQนการใช�ภาพถKายจากโดรนควบคูKกับภาพ Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

จากดาวเทียม ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ)ของพืชพันธุ)ในพ้ืนท่ีคุ�งบางกระเจ�า รวมถึงวิเคราะห)สิ่งแวดล�อมและพ้ืนท่ี

การเกษตรในพ้ืนท่ี โดยดาวเทียมจะเก็บภาพทุกสัปดาห)ไว�เปQนฐานข�อมูล ท่ีสามารถดูย�อนหลังได�ถึง 5 ป!  ทำให�สามารถ

ติดตามผลได�อยKางตKอเนื่อง และวางแผนลงพ้ืนท่ีได�อยKางถูกต�อง มีการใช�เทคนิค Machine Learning และ AI มา

ประมวลผล ซ่ึงให�ผลท้ังด�านกว�าง คือ ครอบคลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญK และเชิงลึก คือ ได�ข�อมูลท่ีมีความละเอียดและแมKนยำสูง 

ในเวลาอันรวดเร็ว ชKวยเพ่ิมศักยภาพในการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ีอยKาง

ตKอเนื่อง ซ่ึงมีความสำคัญอยKางยิ่งตKอการวางแผนพัฒนาฟTUนฟูพ้ืนท่ีให�สำเร็จตามเปRาหมาย 



นอกจากเทคโนโลยีท่ีทันสมัยแล�ว วรุณายังมีจุดแข็งด�านทีมงาน ซ่ึงประกอบด�วยวิศวกร นักวิทยาศาสตร) นักวิเคราะห)

ข�อมูล นักวิชาการเกษตรดิจิทัล (Digital Agronomist) ท่ีทำงานรKวมกับรุกขกร นักวิชาการป�าไม� โดยวรุณาชKวยพัฒนาและ

จัดทำระบบข�อมูลสารสนเทศ และติดตามผลเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวของคุ�งบางกระเจ�า รวมถึงเตรียมวางแผนพัฒนาระบบ

ให�เจ�าหน�าท่ีหน�างานสามารถเรียกดูข�อมูลท่ีมีข�อมูลขนาดใหญKได�อยKางสะดวกผKานทางอุปกรณ)มือถือ 

ในขณะเดียวกัน วรุณาได�ดำเนินการจัดทำฐานข�อมูลเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว เชKน การใช�ประโยชน)ของพ้ืนท่ี การจัด

โซนนิ่งพ้ืนท่ี ลักษณะพ้ืนท่ีสีเขียวและลักษณะดินและน้ำในพ้ืนท่ี และภาพรวมเชิงสถิติ พร�อมกับใช� AI สร�างโมเดลข�อมูล

เพ่ือชKวยสร�างระบบติดตาม ซ่ึงในอนาคตจะวางแผนพัฒนาโมเดลการคำนวณการกักเก็บคาร)บอน เพ่ือศึกษาผลเชิงลึกด�าน

สิ่งแวดล�อมของพ้ืนท่ีบางกระเจ�า 

นางสาวพณัญญา กลKาวเพ่ิมเติมวKา วรุณาม่ันใจวKาการนำเทคโนโลยีมาชKวยเก็บข�อมูลเพ่ือติดตามผลความคืบหน�าการ

ดำเนินโครงการ รวมถึงสร�างฐานข�อมูลจำเปQนท่ีสามารถนำไปวิเคราะห)จะชKวยให�ทีมงานสามารถปรับเปลี่ยนแผนการ

ดำเนินงานได�อยKางทันทKวงที เพ่ือชKวยสนับสนุนให�โครงการบรรลุผลสำเร็จตามท่ีวางไว� และคาดหวังวKาโครงการ OUR 

Khung BangKachao จะเปQนต�นแบบการฟTUนฟูสิ่งแวดล�อมในการสร�างความยั่งยืนแบบสานพลังความรKวมมือจากทุกภาค

สKวน ซ่ึงสามารถนำไปเปQนแนวทางพัฒนาพ้ืนท่ีอ่ืนได�ในอนาคต 

การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวคุ�งบางกระเจ�าในโครงการ OUR Khung BangKachao ดำเนินงานในระยะเวลา 5 ป! (ป! 2562-

2566) มีเปRาหมายหลักเพ่ือรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังพ้ืนท่ีราชพัสดุในความดูแลของกรมป�าไม� และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ประมาณ 6,000 

ไรK (คิดเปQนประมาณ 50% ของพ้ืนท่ีคุ�งบางกะเจ�า) รวมถึงการสร�างอัตลักษณ)พ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ี และสKงเสริมเกษตร

ปลอดภัย โดยมุKงเน�นหัวใจสำคัญของการมีสKวนรKวมขององค)กรภาคีเครือขKายทุกภาคสKวนและความต�องการของชุมชนเปQน

หลัก การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวชKวยกKอให�เกิดรายได�และผลประโยชน)ชุมชนในหลายรูปแบบ เชKน สวนผลไม� การแปรรูป และ

การทKองเท่ียว รวมถึงต�องการให�พ้ืนท่ีบางกระเจ�าชKวยเพ่ิมการกักเก็บคาร)บอน ลดฝุ�นละออง PM 2.5 มลพิษทางอากาศ 

ชKวยสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีให�ประชาชน สร�างชุมชนเข�มแข็งท่ีสามารถชKวยรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวอยKางยั่งยืน 

“วรุณามีความเชี่ยวชาญทางด�านการสำรวจพ้ืนท่ีและวิเคราะห)ด�วย AI สามารถนำไปใช�ทำงานท้ังด�านสิ่งแวดล�อม และด�าน

การเกษตร นอกจากโครงการบางกระเจ�า วรุณาก็ยังมีโครงการอ่ืนๆ เพ่ือชKวยนำข�อมูลมาชKวยประกอบการตัดสินใจ

วางแผนให�แมKนยำมากยิ่งข้ึน เชKน การสำรวจและติดตามผลพ้ืนท่ีภัยพิบัติทางการเกษตรจากอุทกภัย และเราพร�อมรKวมมือ

กับทุกฝ�ายเพ่ือนำโซลูชันเหลKานี้ไปใช�ประโยชน)อยKางเต็มท่ี โดยสามารถติดตามรายละเอียดโซลูชันและการให�บริการได�ท่ี 

www.varunatech.co” นางสาวพณัญญากลKาวท้ิงท�าย 

 



 

กมธ.แก�ป_ญหาช�างป�าไลK ‘วราวุธ’ พ�น รมว. ซัดเงินเดือนมากกวKาทำงานเพ่ือ ปชช.แคKไหน แนะใช�แนวก้ันผสมผสาน 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 https://www.matichon.co.th/politics/news_3035374 

‘กมธ.แก�ป_ญหาช�างป�า’ ไลK ‘ท็อป วราวุธ’ พ�น รมว.ทส. หลังไมKสนแก�ป_ญหาช�างป�า ซัดเงินเดือนมากกวKา ทำงานเพ่ือ ปชช.

แคKไหน เผยแคKสัปดาห)เดียวเซKนแล�ว 3 ศพ แนะใช�แนวก้ันผสมผสาน-ทำประกัน จKายศพละ 5 แสน 

เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน ท่ีรัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาและแก�ไขป_ญหาช�างป�า สภา

ผู�แทนราษฎร นำโดย นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค) ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธาน กมธ. แถลงถึง

ป_ญหาช�างป�าวKา ขณะนี้ กมธ.มีความพยายามแก�ไขป_ญหาช�างป�าในทุกมิติ เนื่องจากขณะนี้มีผู�เสียชีวิตจากการถูกช�างป�าทำ

ร�ายจำนวนมาก โดยลKาสุดสัปดาห)ท่ีผKานมามีผู�เสียชีวิต 3 ราย ซ่ึง กมธ.ต�องขอแสดงความเสียใจตKอครอบครัวผู�เสียชีวิต 

ท้ังนี้ ขอเรียกร�องรัฐบาล และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวKาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�

ความสำคัญ จะมาลอยตัวในการแก�ป_ญหานี้ไมKได� ถ�าทำไมKได�ก็ไมKควรก็อยูKในตำแหนKงนี้ ท้ังนี้ กรณีท่ีมีช�างป�าเข�ามาวนเวียน

เข�าใกล�ชุมชนเสมือนชาวบ�านถูกปล�น ย่ำยีความรู�สึกของประชาชน ขณะท่ี กมธ.ได�มีการจัดทำแผนการศึกษาแก�ป_ญหาช�าง

ป�าอยKางเปQนระบบแล�ว เตรียมนำเสนอให�รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรฯเพ่ือดำเนินการตKอไป 

ด�าน นายจารึก ศรีอKอน ส.ส.จันทบุรี พรรคพลังท�องถ่ินไท ในฐานะรองประธาน กมธ. กลKาววKา สำหรับพ้ืนท่ีป�ารอยตKอ 5 

จังหวัดท่ีป_ญหามากท่ีสุด ท่ีผKานมามีการสร�างรั้วและคูก้ันช�าง แตKก็ไมKสามารถปRองกันช�างได� เพราะเปQนพ้ืนท่ีชุKมน้ำสร�างไป

สักพักก็พังและชำรุด และเกิดป_ญหาช�างออกมาทำร�ายประชาชน และทำลายพืชผลทรัพย)สินของประชาชน ซ่ึงหลักเกณฑ)

เยียวยาของ ปภ.ก็เพียง 2 หม่ืนกวKาบาทเทKานั้น ซ่ึงไมKเพียงพอกับการเยียวยา กมธ.จึงขอเสนอให�เยียวยาผู�เสียชีวิตโดยการ

ทำประกันช�างป�า กรณีเสียชีวิตจะได�รับเงินเยียวยารายละ 5 แสนบาท หากทุพพลภาพก็ลดหลั่นลงมาตามความเหมาะสม 

กรณีพืชผลทางการเกษตรเสียหาย เชKน ทุเรียน เยียวยาต�นละ 8,000 บาท 1 ไรK มีประมาณ 25 ต�น ซ่ึงประชาชนมีความ

พึงพอใจในหลักเกณฑ)นี้ 

“ท่ีผKานมา กมธ.เคยเชิญนายวราวุธมาชี้แจงถึงป_ญหาช�างป�า เพราะทKานดูแลกรมอุทยานฯ แตKทKานก็ไมKสนใจมาชี้แจง โดย

บอกวKามีคนอยูKในท่ีประชุมแล�ว เปQนถึงเจ�ากระทรวง แตKไมKมีความรับผิดชอบ เงินเดือนก็มากกวKาพวกผม ซ่ึงเปQนผู�แทน แตK

พวกผมก็ยังทำงานเพ่ือประชาชนมากกวKาทKาน และทKานทำงานเพ่ือประชาชนมากแคKไหน” นายจารึกกลKาว 

ขณะท่ี นพ.บัญญัติ เจตนจันทร) ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิป_ตย) (ปชป.) ในฐานะเลขาธิการ กมธ.กลKาววKา ป!นี้มีประชาชน

เสียชีวิตจากช�างป�าทำร�ายแล�ว 11 ราย แตKรัฐมนตรีวKาการกระทรวงทรัพยากรฯ ก็ไมKเคยใสKใจกับป_ญหาท่ีเกิดข้ึน และไมK



เคยมาดูแลประชาชนในพ้ืนท่ี ขณะนี้ป_ญหาช�างป�าเกิดมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีป�ารอยตKอ 5 จังหวัด รองลงมาคือแกKงกระจาน และ

ป�าตะวันตก ท้ังนี้ ขอเสนอให�ทำแบร)ริเออร)ในพ้ืนท่ีป�าอนุรักษ)ท่ีจุดท่ีเอ้ืออำนวย จุดใดท่ีไมKเหมาะสมก็ใช�แนวก้ันแบบ

ผสมผสาน และขอให�เรKงแก�ป_ญหาโดยเร็ว 

นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี พรรค พปชร. ในฐานะ กมธ. กลKาววKา กมธ.มีข�อเสนอให�สร�างรั้วผสมผสานก่ึงถาวร 

ระยะทาง 100 กม. กม.ละ 2.1 ล�านบาท สร�างไว�บริเวณเพชรบุรีไปถึงประจวบคีรีขันธ) ซ่ึงจะชKวยลดป_ญหาความ

หวาดระแวงให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได� ขณะนี้เกิดป_ญหาช�างป�าละอูไมKยอมกลับเข�าไปในอุทยานฯแกKงกระจาน เพราะเกิดติด

ใจพืชผักผลไม�ของชาวบ�านท่ีปลูกเอาไว� ดังนั้น ขอเรียกร�องให�รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรฯใสKใจและเรKงแก�ป_ญหานี้โดย

ดKวน ท้ังนี้ รัฐบาลอยKายัดเยียดให�คนอยูKรKวมกับช�างป�าอยKางสมดุล เพราะประชาชนเขาไมKเชื่อ วันนี้ชาวบ�านเกลียดช�างป�า

เข�าไส� รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรฯจึงต�องเรKงแก�ป_ญหาอยKางเรKงดKวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รองปลัดกระทรวง ทส. ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจ.สุราษฎร)ธานี   

สยามรัฐออนไลน)  11 พฤศจิกายน 2564 https://siamrath.co.th/n/296637 

ผู�สื่อรายงานวKา นายธัญนรินทร)  ณ นคร  ผู�อำนวยการสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ)ท่ี 4 พร�อมด�วย นายกาญจนพันธ) คำแหง 

ผู�อำนวยการสKวนอำนวยการ นายจงรัก ภูKไพบูลย) ผู�อำนวยการสKวนจัดการต�นน้ำ นายวิทูร เดชประมวลพล ผู�อำนวยการ

สKวนอนุรักษ)สัตว)ป�า นายศิรวัชร) มานพพันธ) หัวหน�าเขตห�ามลKาสัตว)ป�าเขาทKาเพชร และนายวัฒนา  พงษ)พันธ) ศูนย)ศึกษา

ธรรมชาติและสัตว)ป�าเขาทKาเพชร จ.สุราษฎร)ธานี ให�การต�อนรับนายจงคล�าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของ เขตห�ามลKาสัตว)ป�าเขาทKาเพชร 

ศูนย)ศึกษาธรรมชาติและสัตว)ป�าเขาทKาเพชร จ.สุราษฎร)ธานี และ ตรวจอาคาร ของชKอง 7 สี ท่ีสKงมอบให�กรมป�าไม� ณ 

บริเวณโดยรอบของชKอง 7 สี  อำเภอเมืองสุราษฎร)ธานี  จังหวัดสุราษฎร)ธานี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


