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“กรมปาไม-ซีพีเอฟ” เปดพ้ืนท่ีตอนรับคายSMART-i CAMP ศึกษาระบบนิเวศ “เขาพระยาเดินธง”

เมื่อเร็วๆน้ี คาย SMART-i CAMP ไดพาเด็กๆ อายุ 6-14 ป ลงพ้ืนท่ีศึกษาและทํากิจกรรมท่ี “โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง”
ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โครงการอนุรักษ ฟนฟู และปลูกปาเพ่ิมเติม ซึ่งเปนความรวมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ คือ กรมปาไม ชุมชน
รอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง และ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยมี นายถนอมพงษ สังขธูป หัวหนาโครงการฟนฟู
สภาพปาไมเขาพระยาเดินธง กรมปาไม และนายอนุชิต ศรีสุระ คณะทํางานโครงการซีพีเอฟรักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง ใหการตอนรับ
และใหขอมูลเก่ียวกับโครงการฯ รวมท้ังกระบวนการฟนฟูปา

นายถนอมพงษ สังขธูป  หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพปาไมเขาพระยาเดินธง กลาววา ประสบการณจากกิจกรรมภาคปฏิบัติท่ีนองๆ คาย SMART-i
CAMP ไดรับ นอกจากเรียนรูรูปแบบการปลูกปาในพ้ืนท่ี ซึ่งประกอบดวย 4 รูปแบบ ตามสภาพของพ้ืนท่ี การฟนฟูปา การเพาะกลา เด็กๆยังไดรวม
กิจกรรมฐานการเรียนรู อาทิ การสรางฝายชะลอนํ้า การทํา Seed Ball ท่ีถูกตามหลักวิชาการของกรมปาไม กิจกรรมยิง Seed Ball เดินเทรล
ศึกษาระบบนิเวศปาในเวลากลางคืน ฯลฯ โดยเด็กๆใหความสนใจสอบถามเก่ียวกับเรื่องการปลูกปา การทํา Seed Ball และสัตวท่ีเขามาอยูอาศัย
ในพ้ืนท่ี

นายศิริภพ โสมาภา หรือคุณครูแกป ผูกอตั้ง SMART i -Academy กลาววา วัตถุประสงคหลักของการจัดคาย 7 Habits for teens By SMART-i Camp
เปนการพัฒนาภาวะผูนํา เปนการเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดเรียนรูจากส่ิงรอบๆตัว รวมถึงทีม Trainer ครูพ่ีเล้ียง เพ่ือนๆ พ่ีๆ นอง ๆในคาย เด็กๆ
ไดเรียนรูจาก การตั้งเปาหมาย ลงมือทํา ผานการลองผิด ลองถูก ซึ่งกิจกรรมลงพ้ืนท่ีท่ีเขาพระยาเดินธงในครั้งน้ี เปนเพียงสวนหน่ึงของการจัดคายฯ
ท่ีถือเปนแบบทดสอบกําลังใจ เพ่ือใหเด็กๆ รูจักผนึกพลังผสานความตาง ดวยการลงมือปฏิบัติจริง อาทิ กิจกรรมสรางฝายชะลอนํ้า ซึ่งเด็กๆตอง
ชวยกันยกกอนหนิมาวางเสริมความแข็งแรงของฝาย กิจกรรมเดินเทรลในเวลากลางคืน ท่ีสําคัญ คือ กระบวนการถอดบทเรียน ดวยการชวนเด็กๆ
คุยเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากบทเรียนท่ีนาประทับใจ

สําหรับโครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง เปนความรวมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ คือ กรมปาไม ชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระ
ยาเดินธง และซีพีเอฟ อนุรักษ ฟนฟู และปลูกปาเพ่ิมเติม บริเวณผืนปาตนนํ้าลุมนํ้าปาสัก ซึ่งดําเนินการไปแลวรวม 6,971 ไร เริ่มตนโครงการเมื่อป
2559 ปจจุบันเขาสูระยะท่ีสอง (ป 2564-2568) เปนผืนปาตนแบบใหกับผืนปาอ่ืนๆของประเทศ จากความสําเร็จในการปลูกปา 4 รูปแบบ ตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ตอยอดจากการอนุรักษและฟนฟูผืนปา ใหเปนหองเรียนธรรมชาติใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ีสนใจ และหนวยงาน
ตางๆ สามารถเขามาเรียนรูกระบวนการฟนฟูปา และสรางความตระหนักถึงคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณของผืนปา



นอกจากน้ี เพ่ือตอบโจทยความยั่งยืนของโครงการ และสอดรับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) บริษัทฯ ตอยอดสูการสราง
ความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน คือ โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ สงเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารเคมี และจัดตั้งธนาคารเมล็ด
พันธุตามภูมิปญญาชุมชน และโครงการปลอยปลาลงเข่ือน คนในชุมชนผลิตอาหารปลอดภัยไวบริโภค สรางความมั่นคงทางอาหาร สรางรายได
ใหแกชุมชน และสนับสนุนการอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน



กรมปาไม - ซีพีเอฟ เปดพ้ืนท่ีตอนรับนองๆ คาย SMART-i CAMP ศึกษาระบบนิเวศ "เขาพระยาเดินธง"

การสรางความตระหนักรูถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเริ่มตนตั้งแตเด็กและเยาวชน นอกจากชวยสรางความภาคภูมิใจ
ใหกับเด็กๆแลว ยังเปนพ้ืนฐานของการปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวมดูแลส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน

คาย SMART-i CAMP ไดพาเด็กๆ อายุ 6-14 ป ลงพ้ืนท่ีศึกษาและทํากิจกรรมท่ี "โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง"
ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โครงการอนุรักษ ฟนฟู และปลูกปาเพ่ิมเติม ซึ่งเปนความรวมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ คือ กรมปาไม
ชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง และบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  โดยมีนายถนอมพงษ  สังขธูป หัวหนาโครงการ
ฟนฟูสภาพปาไมเขาพระยาเดนิธง กรมปาไม และนายอนุชิต ศรีสุระ คณะทํางานโครงการซีพีเอฟรักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง ใหการ
ตอนรับ และใหขอมูลเก่ียวกับโครงการฯ รวมท้ังกระบวนการฟนฟูปา

"นายถนอมพงษ  สังขธูป " หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพปาไมเขาพระยาเดินธง กลาววา  ประสบการณจากกิจกรรมภาคปฏิบัติท่ีนองๆ คาย
SMART-i CAMP ไดรับ นอกจากเรียนรูรูปแบบการปลูกปาในพ้ืนท่ี ซึ่งประกอบดวย 4 รูปแบบ ตามสภาพของพ้ืนท่ี การฟนฟูปา การเพาะกลา
เด็กๆยังไดรวมกิจกรรมฐานการเรียนรู  อาทิ  การสรางฝายชะลอนํ้า  การทํา Seed Ball ท่ีถูกตามหลักวิชาการของกรมปาไม  กิจกรรมยิง Seed
Ball เดินเทรลศึกษาระบบนิเวศปาในเวลากลางคืน  ฯลฯ  โดยเด็กๆใหความสนใจสอบถามเก่ียวกับเรื่องการปลูกปา การทํา Seed Ball และสัตว
ท่ีเขามาอยูอาศัยในพ้ืนท่ี

ดาน " นายศิริภพ  โสมาภา" หรือคุณครูแกป ผูกอตั้ง SMART i -Academy กลาววา วัตถุประสงคหลักของการจัดคาย 7 Habits for teens By
SMART-i Camp เปนการพัฒนาภาวะผูนํา  เปนการเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดเรียนรูจากส่ิงรอบๆตัว รวมถึงทีม Trainer ครูพ่ีเล้ียง เพ่ือนๆ  พ่ีๆ นอง ๆ
ในคาย  เด็กๆไดเรียนรูจาก การตั้งเปาหมาย ลงมือทํา ผานการลองผิด ลองถูก  ซึ่งกิจกรรมลงพ้ืนท่ีท่ีเขาพระยาเดินธงในครั้งน้ี เปนเพียงสวนหน่ึง
ของการจัดคายฯ ท่ีถือเปนแบบทดสอบกําลังใจ เพ่ือใหเด็กๆ รูจักผนึกพลังผสานความตาง ดวยการลงมือปฏิบัติจริง  อาทิ กิจกรรมสรางฝาย
ชะลอนํ้า  ซึ่งเด็กๆตองชวยกันยกกอนหินมาวางเสริมความแข็งแรงของฝาย กิจกรรมเดินเทรลในเวลากลางคืน  ท่ีสําคัญ คือ กระบวนการถอด
บทเรียน ดวยการชวนเด็กๆคุยเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากบทเรียนท่ีนาประทับใจ



สําหรับโครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ  ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง เปนความรวมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ คือ กรมปาไม  ชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขา
พระยาเดินธง และซีพีเอฟ  อนุรักษ ฟนฟู และปลูกปาเพ่ิมเติม บริเวณผืนปาตนนํ้าลุมนํ้าปาสัก ซึ่งดําเนินการไปแลวรวม 6,971 ไร เริ่มตนโครงการ
เมื่อป 2559 ปจจุบันเขาสูระยะท่ีสอง (ป 2564-2568) เปนผืนปาตนแบบใหกับผืนปาอ่ืนๆของประเทศ จากความสําเร็จในการปลูกปา 4
รูปแบบ ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี    ตอยอดจากการอนุรักษและฟนฟูผืนปา ใหเปนหองเรียนธรรมชาติใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ีสนใจ
และหนวยงานตางๆ สามารถเขามาเรียนรูกระบวนการฟนฟูปา และสรางความตระหนักถึงคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดม
สมบูรณของผืนปา

นอกจากน้ี  เพ่ือตอบโจทยความยั่งยืนของโครงการและสอดรับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) บริษัทฯ ตอยอดสูการสราง
ความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน คือ โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ สงเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารเคมี และจัดตั้งธนาคารเมล็ด
พันธุตามภูมิปญญาชุมชน และโครงการปลอยปลาลงเข่ือน คนในชุมชนผลิตอาหารปลอดภัยไวบริโภค สรางความมั่นคงทางอาหาร สรางรายได
ใหแกชุมชน และสนับสนุนการอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน



กรมปาไม-ซีพีเอฟ เปดพ้ืนที่ตอนรับนองๆ คาย SMART-i CAMP ศึกษาระบบนิเวศ “เขาพระยาเดินธง”
วันท่ี 4 มกราคม 2565 - 16:28 น.

“โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง” ต.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เปนความรวมมือ 3 ประสาน โดยกรมปาไม ชุมชนรอบพ้ืนท่ี
เขาพระยาเดินธง และ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ อนุรักษ ฟนฟู และปลูกปาเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีปาตนนํ้าลุมนํ้าปาสัก
พ้ืนท่ี 6,971 ไร ซึ่งปจจุบันไดพลิกฟนจากปาเขาหัวโลนสูผืนปาท่ีมีความอุดมสมบูรณ และยังเปนแหลงเรียนรูกระบวนการฟนฟูปาใหกับเด็ก
เยาวชน สถานศึกษา และผูท่ีสนใจ

โดยเมื่อเร็ว ๆ น้ี คาย SMART-i CAMP นําเด็ก ๆ อายุ 6-14 ป ลงพ้ืนท่ีศึกษาและทํากิจกรรมท่ี “โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระ
ยาเดินธง” โดยมี นายถนอมพงษ  สังขธูป หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพปาไมเขาพระยาเดินธง กรมปาไม และนายอนุชิต ศรีสุระ คณะทํางาน
โครงการซีพีเอฟรักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง ใหการตอนรับ และใหขอมูลเก่ียวกับโครงการฯ  การเพาะกลา กระบวนการฟนฟูปา

“นายถนอมพงษ สังขธูป” หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพปาไมเขาพระยาเดินธงกลาววา ประสบการณจากกิจกรรมภาคปฏิบัติท่ีนอง ๆ คาย SMART-i
CAMP ไดรับ นอกจากเรียนรูรูปแบบการปลูกปาในพ้ืนท่ี ซึ่งประกอบดวย 4 รูปแบบ ตามสภาพของพ้ืนท่ี การฟนฟูปา การเพาะกลา เด็ก ๆ ยังได
รวมกิจกรรมฐานการเรียนรู อาทิ การสรางฝายชะลอนํ้า การทํา Seed Ball ท่ีถูกตามหลักวิชาการของกรมปาไม  กิจกรรมยิง Seed Ball เดินเทรล
ศึกษาระบบนิเวศปาในเวลากลางคืน ฯลฯ โดยเด็ก ๆ ใหความสนใจสอบถามเก่ียวกับเรื่องการปลูกปา การทํา Seed Ball และสัตวท่ีเขามาอยูอาศัย
ในพ้ืนท่ี

ดาน “นายศิริภพ  โสมาภา” หรือคุณครูแกป ผูกอตั้ง SMART i -Academy กลาววา วัตถุประสงคหลักของการจัดคาย 7 Habits for teens By
SMART-i Camp เปนการพัฒนาภาวะผูนํา เปนการเปดโอกาสใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูจากส่ิงรอบๆตัว รวมถึงทีม Trainer ครูพ่ีเล้ียง เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ นอง ๆ ใน
คาย เด็ก ๆ ไดเรียนรูจาก การตั้งเปาหมาย ลงมือทํา ผานการลองผิด ลองถูก ซึ่งกิจกรรมลงพ้ืนท่ีท่ีเขาพระยาเดินธงในครั้งน้ี เปนเพียงสวนหน่ึงของ
การจัดคายฯ ท่ีถือเปนแบบทดสอบกําลังใจ เพ่ือใหเด็กๆ รูจักผนึกพลังผสานความตาง ดวยการลงมือปฏิบัติจริง อาทิ กิจกรรมสรางฝายชะลอนํ้า ซึ่ง
เด็กๆตองชวยกันยกกอนหินมาวางเสริมความแข็งแรงของฝาย กิจกรรมเดินเทรลในเวลากลางคืน ท่ีสําคัญ คือ กระบวนการถอดบทเรียน ดวยการ
ชวนเด็กๆคุยเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากบทเรียนท่ีนาประทับใจ

สําหรับโครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง เปนความรวมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ คือ กรมปาไม ชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระ
ยาเดินธง และซีพีเอฟ อนุรักษ ฟนฟู และปลูกปาเพ่ิมเติม บริเวณผืนปาตนนํ้าลุมนํ้าปาสัก ซึ่งดําเนินการไปแลวรวม 6,971 ไร เริ่มตนโครงการเมื่อป
2559 ปจจุบันเขาสูระยะท่ีสอง (ป 2564-2568) เปนผืนปาตนแบบใหกับผืนปาอ่ืน ๆ ของประเทศ จากความสําเร็จในการปลูกปา 4 รูปแบบ ตาม



ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ตอยอดจากการอนุรักษและฟนฟูผืนปา ใหเปนหองเรียนธรรมชาติใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ีสนใจ และหนวยงานตาง ๆ
สามารถเขามาเรียนรูกระบวนการฟนฟูปา และสรางความตระหนักถึงคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณของผืนปา

นอกจากน้ี เพ่ือตอบโจทยความยั่งยืนของโครงการ และสอดรับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) บริษัทฯ ตอยอดสูการสราง
ความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน คือ โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ สงเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารเคมี และจัดตั้งธนาคารเมล็ด
พันธุตามภูมิปญญาชุมชน และโครงการปลอยปลาลงเข่ือน คนในชุมชนผลิตอาหารปลอดภัยไวบริโภค สรางความมั่นคงทางอาหาร สรางรายได
ใหแกชุมชน และสนับสนุนการอยูรวมกับปาอยางยั่งยนื



“กรมปาไม-ซีพีเอฟ” เปดพ้ืนที่ตอนรับคายSMART-i CAMP ศึกษาระบบนิเวศ “เขาพระยาเดินธง”

“กรมปาไม-ซีพีเอฟ” เปดพ้ืนท่ีตอนรับคายSMART-i CAMP ศึกษาระบบนิเวศ “เขาพระยาเดินธง”

เมื่อเร็วๆน้ี คาย SMART-i CAMP ไดพาเด็กๆ อายุ 6-14 ป ลงพ้ืนท่ีศึกษาและทํากิจกรรมท่ี “โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง”
ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โครงการอนุรักษ ฟนฟู และปลูกปาเพ่ิมเติม ซึ่งเปนความรวมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ คือ กรมปาไม ชุมชน
รอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง และ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยมี นายถนอมพงษ สังขธูป หัวหนาโครงการฟนฟู
สภาพปาไมเขาพระยาเดินธง กรมปาไม และนายอนุชิต ศรีสุระ คณะทํางานโครงการซีพีเอฟรักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง ใหการตอนรับ
และใหขอมูลเก่ียวกับโครงการฯ รวมท้ังกระบวนการฟนฟูปา

นายถนอมพงษ สังขธูป  หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพปาไมเขาพระยาเดินธง กลาววา ประสบการณจากกิจกรรมภาคปฏิบัติท่ีนองๆ คาย SMART-i
CAMP ไดรับ นอกจากเรียนรูรูปแบบการปลูกปาในพ้ืนท่ี ซึ่งประกอบดวย 4 รูปแบบ ตามสภาพของพ้ืนท่ี การฟนฟูปา การเพาะกลา เด็กๆยังไดรวม
กิจกรรมฐานการเรียนรู อาทิ การสรางฝายชะลอนํ้า การทํา Seed Ball ท่ีถูกตามหลักวิชาการของกรมปาไม กิจกรรมยิง Seed Ball เดินเทรล
ศึกษาระบบนิเวศปาในเวลากลางคืน ฯลฯ โดยเด็กๆใหความสนใจสอบถามเก่ียวกับเรื่องการปลูกปา การทํา Seed Ball และสัตวท่ีเขามาอยูอาศัย
ในพ้ืนท่ี

นายศิริภพ โสมาภา หรือคุณครูแกป ผูกอตั้ง SMART i -Academy กลาววา วัตถุประสงคหลักของการจัดคาย 7 Habits for teens By SMART-i
Camp เปนการพัฒนาภาวะผูนํา เปนการเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดเรียนรูจากส่ิงรอบๆตัว รวมถึงทีม Trainer ครูพ่ีเล้ียง เพ่ือนๆ พ่ีๆ นอง ๆในคาย
เด็กๆไดเรียนรูจาก การตั้งเปาหมาย ลงมือทํา ผานการลองผิด ลองถูก ซึ่งกิจกรรมลงพ้ืนท่ีท่ีเขาพระยาเดินธงในครั้งน้ี เปนเพียงสวนหน่ึงของการจัด
คายฯ ท่ีถือเปนแบบทดสอบกําลังใจ เพ่ือใหเด็กๆ รูจักผนึกพลังผสานความตาง ดวยการลงมือปฏิบัติจริง อาทิ กิจกรรมสรางฝายชะลอนํ้า ซึ่งเด็กๆ
ตองชวยกันยกกอนหินมาวางเสริมความแข็งแรงของฝาย กิจกรรมเดินเทรลในเวลากลางคืน ท่ีสําคัญ คือ กระบวนการถอดบทเรียน ดวยการชวน
เด็กๆคุยเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากบทเรียนท่ีนาประทับใจ

สําหรับโครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง เปนความรวมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ คือ กรมปาไม ชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระ
ยาเดินธง และซีพีเอฟ อนุรักษ ฟนฟู และปลูกปาเพ่ิมเตมิ บริเวณผืนปาตนนํ้าลุมนํ้าปาสัก ซึ่งดําเนินการไปแลวรวม 6,971 ไร เริ่มตนโครงการเมื่อป
2559 ปจจุบันเขาสูระยะท่ีสอง (ป 2564-2568) เปนผืนปาตนแบบใหกับผืนปาอ่ืนๆของประเทศ จากความสําเร็จในการปลูกปา 4 รูปแบบ ตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ตอยอดจากการอนุรักษและฟนฟูผืนปา ใหเปนหองเรียนธรรมชาติใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ีสนใจ และหนวยงาน
ตางๆ สามารถเขามาเรียนรูกระบวนการฟนฟูปา และสรางความตระหนักถึงคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณของผืนปา

นอกจากน้ี เพ่ือตอบโจทยความยั่งยืนของโครงการ และสอดรับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) บริษัทฯ ตอยอดสูการสราง
ความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน คือ โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ สงเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารเคมี และจัดตั้งธนาคารเมล็ด
พันธุตามภูมิปญญาชุมชน และโครงการปลอยปลาลงเข่ือน คนในชุมชนผลิตอาหารปลอดภัยไวบริโภค สรางความมั่นคงทางอาหาร สรางรายได
ใหแกชุมชน และสนับสนุนการอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน



สํานักขาวอีไฟแนนซไทย- -4 ม.ค. 65 11:47 น.

การสรางความตระหนักรูถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเริ่มตนตั้งแตเด็กและเยาวชน นอกจากชวยสรางความภาคภูมิใจ
ใหกับเด็กๆแลว ยังเปนพ้ืนฐานของการปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวมดูแลส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน

คาย SMART-i CAMP ไดพาเด็กๆ อายุ 6-14 ป ลงพ้ืนท่ีศึกษาและทํากิจกรรมท่ี "โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง" ต.
พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โครงการอนุรักษ ฟนฟู และปลูกปาเพ่ิมเติม ซึ่งเปนความรวมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ คือ กรมปาไม ชุมชน
รอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง และ บรษัิท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

โดยมี นายถนอมพงษ สังขธูป หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพปาไมเขาพระยาเดินธง กรมปาไม และนายอนุชิต ศรีสุระ คณะทํางานโครงการซีพีเอฟ
รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง ใหการตอนรับ และใหขอมูลเก่ียวกับโครงการฯ รวมท้ังกระบวนการฟนฟูปา

"นายถนอมพงษ สังขธูป " หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพปาไมเขาพระยาเดินธง กลาววา ประสบการณจากกิจกรรมภาคปฏิบัติท่ีนองๆ คาย SMART-i
CAMP ไดรับ นอกจากเรียนรูรูปแบบการปลูกปาในพ้ืนท่ี ซึ่งประกอบดวย 4 รูปแบบ ตามสภาพของพ้ืนท่ี การฟนฟูปา การเพาะกลา เด็กๆยังไดรวม
กิจกรรมฐานการเรียนรู อาทิ การสรางฝายชะลอนํ้า การทํา Seed Ball ท่ีถูกตามหลักวิชาการของกรมปาไม กิจกรรมยิง Seed Ball เดินเทรล
ศึกษาระบบนิเวศปาในเวลากลางคืน ฯลฯ โดยเด็กๆใหความสนใจสอบถามเก่ียวกับเรื่องการปลูกปา การทํา Seed Ball และสัตวท่ีเขามาอยูอาศัย
ในพ้ืนท่ี

ดาน " นายศิริภพ โสมาภา" หรือคุณครูแกป ผูกอตั้ง SMART i -Academy กลาววา วัตถุประสงคหลักของการจัดคาย 7 Habits for teens By
SMART-i Camp เปนการพัฒนาภาวะผูนํา เปนการเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดเรียนรูจากส่ิงรอบๆตวั รวมถึงทีม Trainer ครูพ่ีเล้ียง เพ่ือนๆ พ่ีๆ นอง ๆ
ในคาย เด็กๆไดเรียนรูจาก การตั้งเปาหมาย ลงมือทํา ผานการลองผิด ลองถูก

ซึ่งกิจกรรมลงพ้ืนท่ีท่ีเขาพระยาเดินธงในครั้งน้ี เปนเพียงสวนหน่ึงของการจัดคายฯ ท่ีถือเปนแบบทดสอบกําลังใจ เพ่ือใหเด็กๆ รูจักผนึกพลังผสาน
ความตาง ดวยการลงมือปฏิบัติจริง อาทิ กิจกรรมสรางฝายชะลอนํ้า ซึ่งเด็กๆตองชวยกันยกกอนหินมาวางเสริมความแข็งแรงของฝาย กิจกรรมเดิน
เทรลในเวลากลางคืน ท่ีสําคัญ คือ กระบวนการถอดบทเรียน ดวยการชวนเด็กๆคุยเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากบทเรียนท่ีนาประทับใจ

สําหรับโครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง เปนความรวมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ คือ กรมปาไม ชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง
และซีพีเอฟ อนุรักษ ฟนฟู และปลูกปาเพ่ิมเติม บริเวณผืนปาตนนํ้าลุมนํ้าปาสัก ซึ่งดําเนินการไปแลวรวม 6,971 ไร



เริม่ตนโครงการเมื่อป 2559 ปจจุบันเขาสูระยะท่ีสอง (ป 2564-2568) เปนผืนปาตนแบบใหกับผืนปาอ่ืนๆของประเทศ จากความสําเร็จในการปลูกปา 4
รูปแบบ ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ตอยอดจากการอนุรักษและฟนฟูผืนปา ใหเปนหองเรียนธรรมชาติใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ีสนใจ และ
หนวยงานตางๆ สามารถเขามาเรียนรูกระบวนการฟนฟูปา และสรางความตระหนักถึงคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดม
สมบูรณของผืนปา

นอกจากน้ี เพ่ือตอบโจทยความยั่งยืนของโครงการและสอดรับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) บริษัทฯ ตอยอดสูการสราง
ความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน คือ โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ สงเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารเคมี และจัดตั้งธนาคารเมล็ด
พันธุตามภูมิปญญาชุมชน และโครงการปลอยปลาลงเข่ือน คนในชุมชนผลิตอาหารปลอดภัยไวบริโภค สรางความมั่นคงทางอาหาร สรางรายได
ใหแกชุมชน และสนับสนุนการอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน



กรมปาไม - ซีพีเอฟ เปดพ้ืนที่ตอนรับนองๆ คาย SMART-i CAMP ศึกษาระบบนิเวศ ''เขาพระยาเดินธง''

"โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง" ต.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี   ผืนปาท่ีเปนตนแบบของการอนุรักษและฟนฟู ภายใตความ
รวมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ ชุมชน และบริษัทเอกชน  ประกอบดวย  กรมปาไม ชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ
อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  รวมดําเนินการมาตั้งแตป 2559 ในพ้ืนท่ีปาตนนํ้าลุมนํ้าปาสักพ้ืนท่ี 6,971 ไร  ซึ่งปจจุบันไดพลิกฟนจากปา
เขาหัวโลนสูผืนปาท่ีมีความอุดมสมบูรณ เปนแหลงเรียนรูกระบวนการฟนฟูปาใหกับเด็ก เยาวชน สถานศึกษา และผูท่ีสนใจ

โดยเมื่อเร็วๆน้ี คาย SMART-i CAMP นําเด็กๆ อายุ 6-14 ป ลงพ้ืนท่ีศึกษาและทํากิจกรรมท่ี "โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยา
เดินธง” โดยมี นายถนอมพงษ สังขธูป หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพปาไมเขาพระยาเดินธง กรมปาไม และนายอนุชิต ศรีสุระ คณะทํางานโครงการ
ซีพีเอฟรักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง ใหการตอนรับ และใหขอมูลเก่ียวกับโครงการฯ การเพาะกลา กระบวนการฟนฟูปา

"นายถนอมพงษ  สังขธูป " หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพปาไมเขาพระยาเดินธง กลาววา  ประสบการณจากกิจกรรมภาคปฏิบัติท่ีนองๆ คาย
SMART-i CAMP ไดรับ นอกจากเรียนรูรูปแบบการปลูกปาในพ้ืนท่ี ซึ่งประกอบดวย 4 รูปแบบ ตามสภาพของพ้ืนท่ี การฟนฟูปา การเพาะกลา
เด็กๆยังไดรวมกิจกรรมฐานการเรียนรู อาทิ การสรางฝายชะลอนํ้า การทํา Seed Ball ท่ีถูกตามหลักวิชาการของกรมปาไม กิจกรรมยิง Seed Ball
เดินเทรลศึกษาระบบนิเวศปาในเวลากลางคืน ฯลฯ โดยเด็กๆใหความสนใจสอบถามเก่ียวกับเรื่องการปลูกปา การทํา Seed Ball และสัตวท่ีเขามา
อยูอาศัยในพ้ืนท่ี

ดาน "นายศิริภพ  โสมาภา" หรือคุณครูแกป   ผูกอตั้ง SMART i -Academy กลาววา   วัตถุประสงคหลักของการจัดคาย 7 Habits for teens
By SMART-i Camp เปนการพัฒนาภาวะผูนํา  เปนการเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดเรียนรูจากส่ิงรอบๆตัว รวมถึงทีม Trainer ครูพ่ีเล้ียง เพ่ือนๆ  พ่ีๆ
นอง ๆในคาย เด็กๆไดเรียนรูจาก การตั้งเปาหมาย ลงมือทํา ผานการลองผิด ลองถูก  ซึ่งกิจกรรมลงพ้ืนท่ีท่ีเขาพระยาเดินธงในครั้งน้ี เปนเพียงสวน
หน่ึงของการจัดคายฯ ท่ีถือเปนแบบทดสอบกําลังใจ   เพ่ือใหเด็กๆ รูจักผนึกพลังผสานความตาง ดวยการลงมือปฏิบัติจริง  อาทิ กิจกรรมสรางฝาย
ชะลอนํ้า  ซึ่งเด็กๆตองชวยกันยกกอนหินมาวางเสริมความแข็งแรงของฝาย กิจกรรมเดินเทรลในเวลากลางคืน  ท่ีสําคัญ คือ กระบวนการถอด
บทเรียน ดวยการชวนเด็กๆคุยเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากบทเรียนท่ีนาประทับใจ



สําหรับโครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ  ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง เปนความรวมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ คือ กรมปาไม  ชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระ
ยาเดินธง และซีพีเอฟ  อนุรักษ ฟนฟู และปลูกปาเพ่ิมเติม บริเวณผืนปาตนนํ้าลุมนํ้าปาสัก ซึ่งดําเนินการไปแลวรวม 6,971 ไร เริ่มตนโครงการเมื่อ
ป 2559 ปจจุบันเขาสูระยะท่ีสอง (ป 2564-2568) เปนผืนปาตนแบบใหกับผืนปาอ่ืนๆของประเทศ จากความสําเร็จในการปลูกปา 4 รูปแบบ ตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ตอยอดจากการอนุรักษและฟนฟูผืนปา ใหเปนหองเรียนธรรมชาติใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ีสนใจ และหนวยงาน
ตางๆ สามารถเขามาเรียนรูกระบวนการฟนฟูปา และสรางความตระหนักถึงคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณของผืนปา

นอกจากน้ี  เพ่ือตอบโจทยความยั่งยืนของโครงการ และสอดรับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) บริษัทฯ ตอยอดสูการสราง
ความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน คือ โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ สงเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารเคมี และจัดตั้งธนาคารเมล็ด
พันธุตามภูมิปญญาชุมชน และโครงการปลอยปลาลงเข่ือน คนในชุมชนผลิตอาหารปลอดภัยไวบริโภค สรางความมั่นคงทางอาหาร สรางรายได
ใหแกชุมชน และสนับสนุนการอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน



ทสจ.ศรีสะเกษ นําคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจ-ดูแล ปชช.ผานเมืองศรีสะเกษชวงปใหม
04 ม.ค. 2565

จังหวัดศรีสะเกษ โดยผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดศรีสะเกษ พรอมคณะลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมจุดตรวจและ
ใหบริการประชาชนชวงเทศกาลปใหม

นายธานนท โสภิตชา ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดศรีสะเกษ พรอมดวยนางปนนภา ศรวิชัย นักวิชาการ
ส่ิงแวดลอมชํานาญการ และนายชาญณรงค รอดคําทุย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปไดออกไปดําเนินการ
1.ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก ชวงเทศกาลปใหม 2565 จังหวัดศรีสะเกษ ดังน้ี
1.1 หนาอบต.ตูม อ.ศรีรัตนะ
1.2 ตูยามตลาดสดเทศบาลตําบลศรีรัตนะ
1.3 หนาเทศบาลเมืองกัณทรลักษ
1.4 หนาปอมตํารวจทางหลวงแยกการชาง อ.กันทรลักษ
1.5 ส่ีแยกบานโดนอาว อ.กันทรลักษ
1.6 แยกบานจํานัน อ.กันทรลักษ
1.7 แยกบึงมะลู อ.กันทรลักษ
1.8 ปอมยามเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เบ็ญจลักษ
2.ตรวจเยี่ยมจุดบริการและชวยเหลือนักทองเท่ียวในชวงเทศกาลปใหม 2565 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ดังน้ี
2.1 ศูนยปาไมศรีสะเกษ
2.2 สถานีวนวัฒนวิจัยหวยทา
2.3 หนวยปองกันและพัฒนาปาไมกันทรลักษ
2.4 อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร



เหตุการณท่ัวไปเปนไปดวยความเรียบรอย ท้ังน้ีไดมอบนํ้าดื่ม ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานทรัพยากรนํ้าบาดาล 11 อุบลราชธานี พรอม
เสบียงอาหารใหกับเจาหนาท่ีประจําจุดตรวจหลักและจุดบริการ และไดมอบตนไมท่ีทางกรมปาไมไดจัดเตรียมไวเปนของขวัญปใหม 2565 ใหกับ
นักทองเท่ียวดวย



January 4, 2022

กรมปาไม – ซีพีเอฟ เปดพ้ืนที่ตอนรับนองๆ คายSMART-I CAMP ศึกษาระบบนิเวศ “เขาพระยาเดินธง”
การสรางความตระหนักรูถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเริ่มตนตั้งแตเด็กและเยาวชน นอกจากชวยสรางความภาคภูมิใจ
ใหกับเด็กๆแลว ยังเปนพ้ืนฐานของการปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวมดูแลส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน

โดยเมื่อเร็วๆน้ี คาย SMART-i CAMP ไดพาเด็กๆ อายุ 6-14 ป ลงพ้ืนท่ีศึกษาและทํากิจกรรมท่ี “โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยา
เดินธง” ต.พัฒนานิคม  อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี    โครงการอนุรักษ ฟนฟู  และปลูกปาเพ่ิมเติม ซึ่งเปนความรวมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ คือ
กรมปาไม  ชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง และ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  โดยมี นายถนอมพงษ  สังขธูป
หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพปาไมเขาพระยาเดินธง  กรมปาไม  และนายอนุชิต ศรีสุระ คณะทํางานโครงการซีพีเอฟรักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขา
พระยาเดินธง ใหการตอนรับ และใหขอมูลเก่ียวกับโครงการฯ รวมท้ังกระบวนการฟนฟูปา

“นายถนอมพงษ  สังขธูป ” หัวหนาโครงการฟนฟูสภาพปาไมเขาพระยาเดินธง กลาววา  ประสบการณจากกิจกรรมภาคปฏิบัติท่ีนองๆ คาย
SMART-i CAMP ไดรับ นอกจากเรียนรูรูปแบบการปลูกปาในพ้ืนท่ี ซึ่งประกอบดวย 4 รูปแบบ ตามสภาพของพ้ืนท่ี การฟนฟูปา การเพาะกลา
เด็กๆยังไดรวมกิจกรรมฐานการเรียนรู  อาทิ  การสรางฝายชะลอนํ้า  การทํา Seed Ball ท่ีถูกตามหลักวิชาการของกรมปาไม  กิจกรรมยิง Seed
Ball เดินเทรลศึกษาระบบนิเวศปาในเวลากลางคืน  ฯลฯ  โดยเด็กๆใหความสนใจสอบถามเก่ียวกับเรื่องการปลูกปา การทํา Seed Ball และสัตว
ท่ีเขามาอยูอาศัยในพ้ืนท่ี

ดาน ” นายศิริภพ  โสมาภา” หรือคุณครูแกป ผูกอตั้ง SMART i -Academy กลาววา   วัตถุประสงคหลักของการจัดคาย 7 Habits for
teens By SMART-i Camp เปนการพัฒนาภาวะผูนํา  เปนการเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดเรียนรูจากส่ิงรอบๆตัว รวมถึงทีม Trainer ครูพ่ีเล้ียง
เพ่ือนๆ  พ่ีๆ นอง ๆในคาย  เด็กๆไดเรยีนรูจาก การตั้งเปาหมาย ลงมือทํา ผานการลองผิด ลองถูก  ซึ่งกิจกรรมลงพ้ืนท่ีท่ีเขาพระยาเดินธงในครั้งน้ี
เปนเพียงสวนหน่ึงของการจัดคายฯ ท่ีถือเปนแบบทดสอบกําลังใจ   เพ่ือใหเด็กๆ รูจักผนึกพลังผสานความตาง ดวยการลงมือปฏิบัติจริง อาทิ
กิจกรรมสรางฝายชะลอนํ้า  ซึ่งเด็กๆตองชวยกันยกกอนหินมาวางเสริมความแข็งแรงของฝาย กิจกรรมเดินเทรลในเวลากลางคืน  ท่ีสําคัญ คือ
กระบวนการถอดบทเรียน ดวยการชวนเด็กๆคุยเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากบทเรียนท่ีนาประทับใจ



สําหรับโครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ  ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง เปนความรวมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ คือ กรมปาไม  ชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขา
พระยาเดินธง และซีพีเอฟ  อนุรักษ ฟนฟู และปลูกปาเพ่ิมเติม บริเวณผืนปาตนนํ้าลุมนํ้าปาสัก ซึ่งดําเนินการไปแลวรวม 6,971 ไร เริ่มตนโครงการ
เมื่อป 2559 ปจจุบันเขาสูระยะท่ีสอง (ป 2564-2568) เปนผืนปาตนแบบใหกับผืนปาอ่ืนๆของประเทศ   จากความสําเร็จในการปลูกปา 4
รูปแบบ ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี    ตอยอดจากการอนุรักษและฟนฟูผืนปา ใหเปนหองเรียนธรรมชาติใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ีสนใจ
และหนวยงานตางๆ สามารถเขามาเรียนรูกระบวนการฟนฟูปา และสรางความตระหนักถึงคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดม
สมบูรณของผืนปา

นอกจากน้ี  เพ่ือตอบโจทยความยั่งยืนของโครงการ และสอดรับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) บริษัทฯ ตอยอดสูการสราง
ความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน คือ โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ สงเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารเคมี และจัดตั้งธนาคารเมล็ด
พันธุตามภูมิปญญาชุมชน และโครงการปลอยปลาลงเข่ือน คนในชุมชนผลิตอาหารปลอดภัยไวบริโภค สรางความมั่นคงทางอาหาร สรางรายได
ใหแกชุมชน และสนับสนุนการอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน



จอโอนถาวร ภารกิจดับไฟปา ให “อบจ.” กลุมจังหวัดภาคเหนือ ท่ีมีศักยภาพ-อยูในพ้ืนท่ีเรงดวน ท้ังงบ/คน ตามแผนถายโอนภารกิจดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหทองถ่ิน เผย ก.ก.ถ.ไฟเขียวให สถ.ตั้ง “งบกลาง” ป 65 อุดหนุนกอนแรกแหงละ 2-5 หมื่น ให อปท. 27
จังหวัดเรงดวน สวนป 66 จัดสรรให 2,317 อปท.ใน 3 ระดับ

วันน้ี (4 ม.ค. 2565) มีรายงานจากทําเนียบรัฐบาล เปดเผยวา เมื่อเร็วๆ น้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองลวน
ทองถ่ิน (ก.ถ.ถ.) ท่ีมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน

รับทราบแนวทางการดําเนินการปองกันและควบคุมไฟปาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ตามมติ ก.ก.ถ ท่ีใหคณะอนุกรรมการศึกษาความ
เปนไปไดการถายโอนภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหแก อปท. ซึ่งมี นายธนพร ศรียากูล เปนประธานฯดําเนินการศึกษา

“จากการหารือและซักซอมแนวทางถายโอนภารกิจ ระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (สถ.) กรมปาไม สํานักงบประมาณ กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และสมาคม อปท. เห็นพองกันวา สมควรถายโอนภารกิจน้ี ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ท่ีมีศักยภาพและอยู
ในพ้ืนท่ีเรงดวน”

ก.ก.ถ. ยังรับทราบแนวทางจัดสรรเงินอุดหนุน ตามภารกิจ โดยให สถ.เสนอขอตั้งงบประมาณ เพ่ือให อปท.เขามาบริหารจัดการ จัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณท่ีจําเปน ประกอบดวย ไฟฉาย ชุดปฐมพยาบาล/ชุดทําแผลรองเทาบูต/รองเทาผาใบ สําหรับเดินปา มีดขอ/มีดอีโต เครื่องเปาลม
เพ่ือใหคลองตัวมากยิ่งข้ึน

ให สถ. ตั้งงบประมาณ (งบกลาง) ในป 2565 สวนเงินงบประมาณเหลือจาย เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบเพ่ือขอรับการจัดสรรเปน
เงินอุดหนุนใหกับ อปท. 10 จังหวัดภาคเหนือท่ีมีความจําเปนเรงดวน แหงละประมาณ 2-5 หมื่นบาท

ขณะท่ีแนวทางการดําเนินงานในป 2566 สําหรับ อบจ.จังหวัดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ซึ่งมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรับเปน
หนวยงานหลักในการดําเนินการ

แบงพ้ืนท่ีปาไม สําหรับ 2,317 อปท.ท่ีมีเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีตองรับผิดชอบ แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับเล็ก พ้ืนท่ีตั้งแต 1 ไร -
49,999 ไร จํานวน 2,098 แหง จะใชงบประมาณรวมท้ังส้ิน 638,500 บาท เฉล่ียแหงละ 300 บาท



ระดับกลาง พ้ืนท่ี ตั้งแต 50,000 ไร - 100,000 ไร จํานวน 144 แหง ใชงบ 1,249,000 บาท เฉล่ียแหงละ 8,600 บาท และระดับใหญ พ้ืนท่ีตั้งแต
100,000 ไร ข้ึนไป จํานวน 75 แหง จะใชงบ 1,865,500 บาท เฉล่ียแหงละ 24,000 บาท

โดยกําหนดระดับความจําเปนและความรุนแรงของพ้ืนท่ี แบงเปน 3 ระดับ เชน จังหวัดท่ีวิกฤตและมีความจําเปนเรงดวน 10 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดท่ีมีความจําเปนเรงดวนปานกลาง 17 จังหวัด และจังหวัดอ่ืนๆ ตามท่ีตรวจพบจุดความรอน (hot spot)

ขณะท่ีขอเสนอแนวทางการขอตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือสนับสนุนใหใชเกณฑการแบงระดับช้ันของพ้ืนท่ีเปนหลัก มีกิจกรรมท่ีเก่ียวของตามอัตรา
ราคาตอหนวย (Unit cost) จํานวน 5 กิจกรรม

ประกอบดวย กิจกรรมปองกันและควบคุมไฟปา, กิจกรรมจัดหาอุปกรณ, กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและควบคุมไฟปา เชน การจัด
ฝกอบรมอาสาสมัครทองถ่ินควบคุมไฟปาใหมีความรูท้ังดานทฤษฎี และการฝกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟปา

สําหรับภารกิจดับไฟปา ลาสุด พบวา มี อปท.ขนาดเล็ก ระดับเทศบาลเมือง 15 แหง ไดรับการถายโอนแลว เชนในจังหวัดสงขลา นครรราชสีมา
ระยอง ลําปาง เปนตน
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