
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 12 พ.ย. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป$าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- กรมป�าไม	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บมจ.พีทีที โกลบอล: เริ่มปลูก...เริ่มชีวิตใหม$..  
(สยามรัฐ 12 พฤศจิกายน 2564 หน	า 12) 

- ช$วยกันปลูกป�าคนละต	นลดปล$อยก2าซเรือนกระจก (กรุงเทพธุรกิจ 12 พฤศจิกายน 2564 หน	า 22) 

ข�าวเว็บไซต* 

ทส. ตรวจเยี่ยมเครือข$ายป�าชุมชน จ.ลำปาง พร	อมมอบของท่ีระลึกให	กับชุมชนบ	านต	นต	อง 

(ratchatanews 11 พฤศจิกายน 2564) https://ratchatanews.com/2021/11/11/ทส-ตรวจเยี่ยมเครือข$ายป/ 

ทส. ตรวจเยี่ยมเครือข$ายป�าชุมชน จ.ลำปาง พร	อมมอบของท่ีระลึกให	กับชุมชนบ	านต	นต	อง 

theflowsthailand  12 พ.ย. 64 https://theflowsthailand.com/2021/11/11/ทส-ตรวจเยี่ยมเครือข$ายป/ 

“อธิบดีกรมป�าไม	” มอบแนวทางการแก	ไขปPญหาไฟป�าหมอกควัน และ คทช. ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม$ 

(theflowsthailand 10 พ.ย. 2564) https://theflowsthailand.com/2021/11/11/อธิบดีกรมป�าไม	-มอบแน/ 

เพ่ิมปอดให	คนกรุง!! ใช	 DeepTech วางแผนฟXYนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวคุ	งบางกระเจ	า 

(ผู	จัดการออนไลน� 11 พ.ย. 2564)  https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000111907 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24678
วันที่: ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(เต็มหน้า)

โฆษณา: กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บมจ.พีทีที โกลบอล: เริ่มปลูก...เริ่มชีวิตใหม่...

รหัสข่าว: C-211112021046(12 พ.ย. 64/04:04) หน้า: 1/5

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 230.34 Ad Value: 241,857 PRValue : 725,571 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 35 ฉบับที่: 11988
วันที่: ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564
Section: การเงิน-ลงทุน/-

หน้า: 22(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ช่วยกันปลูกป่าคนละต้นลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รหัสข่าว: C-211112011054(12 พ.ย. 64/04:31) หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 60.80 Ad Value: 97,280 PRValue : 291,840 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 35 ฉบับที่: 11988
วันที่: ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564
Section: การเงิน-ลงทุน/-

หน้า: 22(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ช่วยกันปลูกป่าคนละต้นลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รหัสข่าว: C-211112011054(12 พ.ย. 64/04:31) หน้า: 2/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 60.80 Ad Value: 97,280 PRValue : 291,840 คลิป: สี่สี(x3)



 
ทส. ตรวจเยี่ยมเครือข$ายป�าชุมชน จ.ลำปาง พร	อมมอบของท่ีระลึกให	กับชุมชนบ	านต	นต	อง 

11 พฤศจิกายน 2564 https://ratchatanews.com/2021/11/11/ทส-ตรวจเยี่ยมเครือข$ายป/ 

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน� เลขานุการรัฐมนตรีว$าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม เดินทางไปตรวจ
เยี่ยมเครือข$ายป�าชุมชน จังหวัดลำปาง ณ ป�าชุมชนบ	านต	นต	อง หมู$ท่ี 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี 
นายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ� ผู	อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	 ท่ี 3 (ลำปาง) นายนฤพนธ� ทิพย�มณฑา 
ผู	อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมจังหวัดลำปาง และหัวหน	าส$วนราชการในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ในพ้ืนท่ีจังหวัดลำปาง เข	าร$วมต	อนรับ ได	พบปะกับเครือข$ายป�าชุมชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดลำปาง 

โดยมีนายอ	วน ภูมิภาค ประธานป�าชุมชนบ	านต	นต	อง เปdนผู	แนะนำสถานท่ีและนายนฤพนธ� ทิพย�มณฑา ผู	อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมจังหวัดลำปาง ซ่ึงเปdนผู	แทนผู	ว$าราชการจังหวัดลำปาง (นายสิธิชัย จินดา
หลวง) เปdนผู	กล$าวต	อนรับเลขานุการฯ ได	ดำเนินกิจกรรมต$างๆ ได	แก$ การมอบหนังสือแสดงโครงการป�าชุมชน พร	อม
ด	วยกล	าและเมล็ดฟiาทะลายโจรให	กับประธานป�าชุมชน จำนวน 5 หมู$บ	าน  มอบอาหารแห	งและเครื่องด่ืมให	กับ
เจ	าหน	าท่ีผู	ปฏิบัติงานด	านปiองกันและรักษาป�า มอบอุปกรณ�ดับไฟป�า ให	กับ เจ	าหน	าท่ีผู	ปฏิบัติงานด	านปiองกันและดับ
ไฟป�า ปล$อยปลาน้ำจืดในแหล$งน้ำของพ้ืนท่ีป�าชุมชนบ	านต	นต	อง  เยี่ยมนิทรรศการ บวชต	นไม	 และปลูกต	นยางนา ท้ังนี้ 
เลขานุการฯ ได	เน	นย้ำถึงความสำคัญของป�าชุมชนในการเปdนแหล$งผลิตอาหารและประเด็นสำคัญ คือ การจัดการพ้ืนท่ี
ป�าชุมชนในการผลิตและการกักเก็บคาร�บอนให	เปdนแหล$งรายได	ในอนาคต 

 

 

 

 



 

   
ทส. ตรวจเยี่ยมเครือข$ายป�าชุมชน จ.ลำปาง พร	อมมอบของท่ีระลึกให	กับชุมชนบ	านต	นต	อง 
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เยี่ยมเครือข$ายป�าชุมชน จังหวัดลำปาง ณ ป�าชุมชนบ	านต	นต	อง หมู$ท่ี 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี 
นายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ� ผู	อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	 ท่ี 3 (ลำปาง) นายนฤพนธ� ทิพย�มณฑา 
ผู	อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมจังหวัดลำปาง และหัวหน	าส$วนราชการในสังกัดกระทรวง
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“อธิบดีกรมป�าไม	” มอบแนวทางการแก	ไขปPญหาไฟป�าหมอกควัน และ คทช. ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม$ 

https://theflowsthailand.com/2021/11/11/อธิบดีกรมป�าไม	-มอบแน/ 

เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 น. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม	 เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบ
นโยบายการปฏิบัติงานแก$เจ	าหน	าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	 ท่ี 1 (เชียงใหม$) โดยมีนายกมล นวลใย ผู	อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	 ท่ี 1 (เชียงใหม$) พร	อมด	วยคณะผู	บริหารสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	 ท่ี 1 (เชียงใหม$) 
ข	าราชการ และเจ	าหน	าท่ีฯ ร$วมให	การต	อนรับ 

ในการนี้อธิบดีกรมป�าไม	 ได	มอบแนวทางเก่ียวกับการดำเนินการแก	ไขปPญหาไฟป�าหมอกควันในช$วงฤดูแล	งท่ีกำลังจะถึง 
โดยเฉพาะอย$างยิ่งในพ้ืนท่ีท่ีเกิดไฟป�าซ้ำซากการปiองกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและการลักลอบตัดไม	มีค$า
ในเขตป�าสงวนแห$งชาติต	องเข	มงวดในการเฝiาระวังปiองกัน การดำเนินโครงการจัดท่ีดินทำกินให	ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล (คทช.) ซ่ึงรัฐมนตรีว$าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได	กำหนดส$ง
มอบพ้ืนท่ี คทช. ให	ผู	ว$าราชการแต$ละจังหวัดในต	นปm พ.ศ. 2565 เพ่ือเปdนของขวัญปmใหม$ท่ีรัฐบาลได	มอบให	กับพ่ีน	อง
ประชาชน และการแก	ไขปPญหากรณีต	นยางนาบนถนนสายลำพูน – เชียงใหม$ โดยเจ	าหน	าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	 
ท่ี 1 (เชียงใหม$) ต	องให	ความรู	กับประชาชน และประสานการทำงานร$วมกับองค�การบริหารส$วนจังหวัดเชียงใหม$ พร	อม
เน	นย้ำให	การดำเนินงานเปdนไปตามตัวชี้วัดของกรมป�าไม	ท่ีได	กำหนดไว	 

พร	อมกันนี้ อธิบดีกรมป�าไม	ได	กล$าวในท่ีประชุมว$า การปฏิบัติงานต	องทำงานกันเปdนทีม ซ่ึงถือเปdนเรื่องสำคัญและจำเปdน
อย$างยิ่ง เนื่องจากงานบางอย$างมีจำนวนบุคลากรน	อยและเจ	าหน	าท่ีผู	ปฏิบัติงานอายุมากข้ึน เช$น งานปiองกัน การ
ทำงานจะต	องช$วยกันในภาพรวมและถือความสำคัญขององค�กรเปdนลำดับแรก 

จากนั้นเวลา 06.30 น. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม	  ได	ทำการเปoดปiายสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	 ท่ี 1 
(เชียงใหม$) ซ่ึงก$อสร	างแล	วเสร็จในปmงบปmประมาณ พ.ศ. 2564 และร$วมปลูกต	นสักในบริเวณสำนักจัดการทรัพยากรป�า
ไม	 ท่ี 1 (เชียงใหม$) จำนวน 1 ต	น 

 



 
เพ่ิมปอดให	คนกรุง!! ใช	 DeepTech วางแผนฟXYนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวคุ	งบางกระเจ	า 

ผู	จัดการออนไลน� 11 พ.ย. 2564  https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000111907 

บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท เอไอ แอนด� โรโบติกส� เวนเจอร�ส จำกัด หรือ เออาร�วี ประสานความ
ร$วมมือกับพันธมิตรโดยใช	เทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) ในการวางแผนฟXYนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีคุ	งบางกระเจ	า ในโครงการ 
OUR Khung BangKachao พร	อมใช	ระบบปPญญาประดิษฐ� (AI) ติดตามผลการรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว 6,000 ไร$ ภายใน 5 
ปm ต้ังเปiาเปdนต	นแบบการพัฒนาชุมชนสู$ความยั่งยืนโดยประสานพลังความร$วมมือจากทุกภาคส$วน (Social 
Collaboration with Collective Impact) เพ่ือฟXYนฟูสิ่งแวดล	อมอย$างยั่งยืน 

โครงการ OUR Khung BangKachao ได	เริ่มดำเนินการต้ังแต$ปm 2562 ภายใต	ความร$วมมือจากกว$า 100 องค�กรท้ัง
ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ชุมชน โดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเปdนผู	กำกับดูแลกำหนดนโยบาย และในปmนี้ 
วรุณาได	เปdนหัวเรือใหญ$ในการสร	างแพลตฟอร�มสำหรับการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ นำร$องใน
งานพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว ซ่ึงบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปdนประธานคณะทำงานฯ โดยร$วมมือกับภาคีเครือข$ายอีกกว$า 
30 องค�กร ผ$านแพลตฟอร�มวิเคราะห� “วรุณา” (VARUNA Analytics) ในการเก็บข	อมูลในพ้ืนท่ีด	วยโดรนสำรวจและ
ดาวเทียม เพ่ือวิเคราะห�พ้ืนท่ีแบบ End to End ด	วย 

นางสาวพณัญญา เจริญสวัสด์ิพงศ� ผู	ร$วมก$อต้ังและผู	บริหารด	านธุรกิจ บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด กล$าวว$า การ
ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสำรวจและติดตามผลการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว คือ ความท	าทายอย$างหนึ่งของการศึกษาสิ่งแวดล	อมใน
โครงการท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ$แบบคุ	งบางกระเจ	า ซ่ึงโดยท่ัวไปจะต	องใช	ท้ังกำลังคนและเวลาเพ่ือลงพ้ืนท่ีเดินสำรวจ แต$
การนำเทคโนโลยีอย$างเอไอ (AI) เข	ามาใช	จะช$วยให	วางแผนการลงพ้ืนท่ีได	อย$างตรงเปiาหมาย แม$นยำ ทำให	ลดเวลาการ
ดำเนินงานส$วนนี้ได	อย$างมาก 

เทคโนโลยีของวรุณาเปdนการใช	ภาพถ$ายจากโดรนควบคู$กับภาพ Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
จากดาวเทียม ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ�ของพืชพันธุ�ในพ้ืนท่ีคุ	งบางกระเจ	า รวมถึงวิเคราะห�สิ่งแวดล	อมและพ้ืนท่ี
การเกษตรในพ้ืนท่ี โดยดาวเทียมจะเก็บภาพทุกสัปดาห�ไว	เปdนฐานข	อมูล ท่ีสามารถดูย	อนหลังได	ถึง 5 ปm ทำให	สามารถ
ติดตามผลได	อย$างต$อเนื่อง และวางแผนลงพ้ืนท่ีได	อย$างถูกต	อง มีการใช	เทคนิค Machine Learning และ AI มา
ประมวลผล ซ่ึงให	ผลท้ังด	านกว	าง คือ ครอบคลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญ$ และเชิงลึก คือ ได	ข	อมูลท่ีมีความละเอียดและแม$นยำ
สูง ในเวลาอันรวดเร็ว ช$วยเพ่ิมศักยภาพในการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมในพ้ืนท่ีอย$าง
ต$อเนื่อง ซ่ึงมีความสำคัญอย$างยิ่งต$อการวางแผนพัฒนาฟXYนฟูพ้ืนท่ีให	สำเร็จตามเปiาหมาย 

นอกจากเทคโนโลยีท่ีทันสมัยแล	ว วรุณายังมีจุดแข็งด	านทีมงาน ซ่ึงประกอบด	วยวิศวกร นักวิทยาศาสตร� นักวิเคราะห�
ข	อมูล นักวิชาการเกษตรดิจิทัล (Digital Agronomist) ท่ีทำงานร$วมกับรุกขกร นักวิชาการป�าไม	 โดยวรุณาช$วยพัฒนา



และจัดทำระบบข	อมูลสารสนเทศ และติดตามผลเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวของคุ	งบางกระเจ	า รวมถึงเตรียมวางแผนพัฒนา
ระบบให	เจ	าหน	าท่ีหน	างานสามารถเรียกดูข	อมูลท่ีมีข	อมูลขนาดใหญ$ได	อย$างสะดวกผ$านทางอุปกรณ�มือถือ 

ในขณะเดียวกัน วรุณาได	ดำเนินการจัดทำฐานข	อมูลเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว เช$น การใช	ประโยชน�ของพ้ืนท่ี การ
จัดโซนนิ่งพ้ืนท่ี ลักษณะพ้ืนท่ีสีเขียวและลักษณะดินและน้ำในพ้ืนท่ี และภาพรวมเชิงสถิติ พร	อมกับใช	 AI สร	างโมเดล
ข	อมูลเพ่ือช$วยสร	างระบบติดตาม ซ่ึงในอนาคตจะวางแผนพัฒนาโมเดลการคำนวณการกักเก็บคาร�บอน เพ่ือศึกษาผลเชิง
ลึกด	านสิ่งแวดล	อมของพ้ืนท่ีบางกระเจ	า 

นางสาวพณัญญา กล$าวเพ่ิมเติมว$า วรุณาม่ันใจว$าการนำเทคโนโลยีมาช$วยเก็บข	อมูลเพ่ือติดตามผลความคืบหน	าการ
ดำเนินโครงการ รวมถึงสร	างฐานข	อมูลจำเปdนท่ีสามารถนำไปวิเคราะห�จะช$วยให	ทีมงานสามารถปรับเปลี่ยนแผนการ
ดำเนินงานได	อย$างทันท$วงที เพ่ือช$วยสนับสนุนให	โครงการบรรลุผลสำเร็จตามท่ีวางไว	 และคาดหวังว$าโครงการ OUR 
Khung BangKachao จะเปdนต	นแบบการฟXYนฟูสิ่งแวดล	อมในการสร	างความยั่งยืนแบบสานพลังความร$วมมือจากทุกภาค
ส$วน ซ่ึงสามารถนำไปเปdนแนวทางพัฒนาพ้ืนท่ีอ่ืนได	ในอนาคต 

การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวคุ	งบางกระเจ	าในโครงการ OUR Khung BangKachao ดำเนินงานในระยะเวลา 5 ปm (ปm 2562-
2566) มีเปiาหมายหลักเพ่ือรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังพ้ืนท่ีราชพัสดุในความดูแลของกรมป�าไม	 และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ประมาณ 
6,000 ไร$ (คิดเปdนประมาณ 50% ของพ้ืนท่ีคุ	งบางกะเจ	า) รวมถึงการสร	างอัตลักษณ�พ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ี และส$งเสริม
เกษตรปลอดภัย โดยมุ$งเน	นหัวใจสำคัญของการมีส$วนร$วมขององค�กรภาคีเครือข$ายทุกภาคส$วนและความต	องการของ
ชุมชนเปdนหลัก การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวช$วยก$อให	เกิดรายได	และผลประโยชน�ชุมชนในหลายรูปแบบ เช$น สวนผลไม	 การ
แปรรูป และการท$องเท่ียว รวมถึงต	องการให	พ้ืนท่ีบางกระเจ	าช$วยเพ่ิมการกักเก็บคาร�บอน ลดฝุ�นละออง PM 2.5 
มลพิษทางอากาศ ช$วยสร	างคุณภาพชีวิตท่ีดีให	ประชาชน สร	างชุมชนเข	มแข็งท่ีสามารถช$วยรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวอย$างยั่งยืน 

“วรุณามีความเชี่ยวชาญทางด	านการสำรวจพ้ืนท่ีและวิเคราะห�ด	วย AI สามารถนำไปใช	ทำงานท้ังด	านสิ่งแวดล	อม และ
ด	านการเกษตร นอกจากโครงการบางกระเจ	า วรุณาก็ยังมีโครงการอ่ืนๆ เพ่ือช$วยนำข	อมูลมาช$วยประกอบการตัดสินใจ
วางแผนให	แม$นยำมากยิ่งข้ึน เช$น การสำรวจและติดตามผลพ้ืนท่ีภัยพิบัติทางการเกษตรจากอุทกภัย และเราพร	อม
ร$วมมือกับทุกฝ�ายเพ่ือนำโซลูชันเหล$านี้ไปใช	ประโยชน�อย$างเต็มท่ี โดยสามารถติดตามรายละเอียดโซลูชันและการ
ให	บริการได	ท่ี www.varunatech.co” นางสาวพณัญญากล$าวท้ิงท	าย 

 

 

 

 

 

 

 


