
สรุปข�าวประจําวันท่ี 26 เม.ย. 65 
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ข�าวหนังสือพิมพ( 
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ข�าวเว็บไซต( 

"วราวุธ" หนุนใช( GIS วิเคราะห�พ้ืนท่ีไฟป�าเชียงรายแบบมีส�วนร�วม 

วันจันทร� ท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/277997 

‘วราวุธ’ ยันเจอ ‘ยงยุทธ’ ท่ีเชียงรายไร(นัยยะ ไปเรื่องงานวิจัยไฟป�าของกระทรวง 
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ป�าไม(สงขลาหอบหลักฐาน แจ(งความ ‘เจ?อ(อย’ พ่ีสาวเดชอิศม� บุกรุกพ้ืนท่ีป�า 

วันท่ี 25 เมษายน 2565 https://www.matichon.co.th/region/news_3308307 

'เชียงใหม�'รับมอบถนนสีเขียวท่ีสร(างจากขยะพลาสติกท่ัวประเทศกว�า 11,872 กิโลกรัม 

วันอาทิตย� ท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/local/649324 

“กาแฟเขาช�อง” มอบถนนสีเขียว ท่ีสร(างจากบรรจุภัณฑ�กาแฟเขาช�องและขยะพลาสติก พ้ืนท่ี 9,280 ตารางเมตร 
สร(างสรรค�ประโยชน�ต�อประเทศอย�างยั่งยืน กําจัดขยะพลาสติกกว�า 11,872 กิโลกรัม 

มติชนสุดสัปดาห� 25 เมษายน 2565 https://www.matichonweekly.com/publicize/article_546823 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"วราวุธ" หนุนใช( GIS วิเคราะห�พ้ืนท่ีไฟป�าเชียงรายแบบมีส�วนร�วม 

วันจันทร� ท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/277997 

วันจันทร�ท่ี 25 เมษายน 2565  เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล(อม (รมว.ทส.) เปaนประธานเป�ดการประชุมแนะนําโครงการวิจัยประยุกต�ใช(ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร� 
ในการวิเคราะห�พ้ืนท่ีไฟป�าอย�างมีส�วนร�วมในจังหวัดเชียงราย ณ ห(องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพินิจ แก(วจิตคงทอง รองผู(ว�าราชการจังหวัดเชียงราย พร(อมด(วย 
หน�วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม คณะนักวิจัย และเจ(าหน(าท่ีท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟป�า
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ให(การต(อนรับและเข(าร�วมโครงการฯ  

โดย รมว.ทส. ได(กล�าวขอบคุณทีมผู(วิจัยท่ีได(ให(ความสําคัญ และร�วมเปaนส�วนหนึ่งในการศึกษาถึงปgจจัยต�าง ๆ ท่ีจะ
นําไปสู�การแก(ไขปgญหาหมอกควันและไฟป�า เพ่ือร�วมกันแก(ไขปgญหาหมอกควันและไฟป�าในเขตภาคเหนือของประเทศ
ไทย รวมถึงปgญหาหมอกควันข(ามแดน ให(เกิดการบริหารจัดการไฟป�าอย�างมีส�วนร�วมของคนในชุมชน เพ่ือประโยชน�สุข
ของประชาชนอย�างยั่งยืน  

โครงการประยุกต�ใช(ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร� (GIS) ในการวิเคราะห�พ้ืนท่ีไฟป�าอย�างมีส�วนร�วมในจังหวัดเชียงราย 
เปaนโครงการภายใต(ความร�วมมือระหว�าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สวทช. จังหวัดเชียงใหม� และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม เพ่ือศึกษาถึงปgจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการเกิดไฟป�าและการเผาไหม(ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย เพ่ือให(ได(ข(อมูลปgจจัยทางด(านภูมิศาสตร� ด(านสิ่งแวดล(อม และด(านสังคม ท่ีมีความสําคัญต�อการเกิดไฟป�าและ
การเผาไหม(ท่ีก�อให(เกิดปgญหาหมอกควันในพ้ืนท่ี เพ่ือจัดทําเปaนแผนท่ีระดับความเสี่ยงต�อการเกิดไฟป�าและการเผาไหม(
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย รวมถึงเพ่ือให(ทราบถึงพฤติกรรมและลักษณะของวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ีส�งผลต�อการเกิดไฟ
ป�า ท่ีจะนําไปสู�แนวทางการปรับพฤติกรรมท่ีก�อให(เกิดไฟป�าและการเผาไหม(ซ่ึงก�อให(เกิดปgญหาหมอกควันท่ีสอดคล(อง
กับวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี  

โดยการประชุมในครั้งนี้ ยังได(มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการไฟป�าจังหวัดเชียงราย
อย�างยั่งยืน” จาก ดร.ยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา และท่ีปรึกษาโครงการวิจัยฯ และการแบ�งกลุ�มร�วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ�ด(านปgญหาไฟป�าและการจัดการไฟป�าในจังหวัดเชียงราย ท้ังจาก กลุ�ม
ผู(ปฏิบัติงานด(านการปlองกันไฟป�า กลุ�มผู(ปฏิบัติงานด(านการดับไฟป�า ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได(รับผลกระทบจากไฟป�า 
และภาคประชาชนจิตอาสาจัดการไฟป�า อีกด(วย 



 

‘วราวุธ’ ยันเจอ ‘ยงยุทธ’ ท่ีเชียงรายไร(นัยยะ ไปเรื่องงานวิจัยไฟป�าของกระทรวง 
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‘รมต.ท็อป’ ระบุ เจอ ‘อ(ายยงยุทธ’ ไม�มีนัยยะการเมือง ไปเชียงรายเรื่องงานวิจัยไฟป�าของ ก.ทส. 

เม่ือวันท่ี 25 เมษายน ท่ีศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม (รมว.ทส.) เปaนประธานเป�ดการประชุมแนะนําโครงการวิจัยประยุกต�ใช(ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร� ในการวิเคราะห�พ้ืนท่ีไฟป�าอย�างมีส�วนร�วมในจังหวัดเชียงราย โดยมี นายพินิจ แก(วจิตคงทอง 
รองผู(ว�าราชการจังหวัดเชียงราย พร(อมด(วยหน�วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม คณะ
นักวิจัย และเจ(าหน(าท่ีท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟป�าในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย เข(าร�วมโครงการ 

นายวราวุธกล�าวว�า ขอบคุณทีมผู(วิจัยท่ีได(ให(ความสําคัญ และร�วมเปaนส�วนหนึ่งในการศึกษาถึงปgจจัยต�างๆ ท่ีจะนําไปสู�
การแก(ไขปgญหาหมอกควันและไฟป�า เพ่ือร�วมกันแก(ไขปgญหาหมอกควัน และไฟป�าในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 
รวมถึงปgญหาหมอกควันข(ามแดน ให(เกิดการบริหารจัดการไฟป�าอย�างมีส�วนร�วมของคนในชุมชน เพ่ือประโยชน�สุขของ
ประชาชนอย�างยั่งยืน โครงการประยุกต�ใช(ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร� (GIS) ในการวิเคราะห�พ้ืนท่ีไฟป�าอย�างมีส�วน
ร�วมในจังหวัดเชียงราย เปaนโครงการภายใต(ความร�วมมือระหว�างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สวทช. จังหวัด
เชียงใหม� และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม เพ่ือศึกษาถึงปgจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการเกิดไฟป�า และการ
เผาไหม(ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย เพ่ือให(ได(ข(อมูลปgจจัยทางด(านภูมิศาสตร� ด(านสิ่งแวดล(อม และด(านสังคม ท่ีมี
ความสําคัญต�อการเกิดไฟป�าและการเผาไหม(ท่ีก�อให(เกิดปgญหาหมอกควันในพ้ืนท่ี เพ่ือจัดทําเปaนแผนท่ีระดับความเสี่ยง
ต�อการเกิดไฟป�าและการเผาไหม(ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย รวมถึงเพ่ือให(ทราบถึงพฤติกรรมและลักษณะของวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนท่ีส�งผลต�อการเกิดไฟป�า ท่ีจะนําไปสู�แนวทางการปรับพฤติกรรมท่ีก�อให(เกิดไฟป�าและการเผาไหม(ซ่ึง
ก�อให(เกิดปgญหาหมอกควันท่ีสอดคล(องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 

โดยการประชุมในครั้งนี้ นายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา และท่ีปรึกษาโครงการวิจัยได(ร�วมบรรยายพิเศษ
เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการไฟป�าจังหวัดเชียงรายอย�างยั่งยืน” ด(วย 

ผู(สื่อข�าวรายงานว�า จากการพบปะกับนายยงยุทธ ซ่ึงถือเปaนนักการเมืองคนสําคัญของจังหวัดเชียงรายในวันเดียวกันนี้
นั้น นายวราวุธได(ให(สัมภาษณ�ว�า วันนี้เปaนการไปทํางานในนามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมท่ี
ร�วมกับ สวทช.และจังหวัดเชียงราย ซ่ึงนายยงยุทธเปaนผู(ท่ีทําวิจัยเก่ียวกับเรื่องไฟป�าโดยใช(เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
วิเคราะห�เรื่องไฟป�านี้มานานแล(ว ไม�ได(มีนัยยะทางการเมืองแต�อย�างใด 



 

 

ป�าไม(สงขลาหอบหลักฐาน แจ(งความ ‘เจ?อ(อย’ พ่ีสาวเดชอิศม� บุกรุกพ้ืนท่ีป�า 
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เจ(าหน(าท่ีสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม(ท่ี 13 สงขลา แจ(งข(อหาบุกรุกพ้ืนท่ีป�ากับเจ?อ(อย พ่ีสาว ส.ส.เดชอิศม�เพ่ิมอีก 1 
ข(อหา หลังเคยแจ(งความบุกรุกโบราณสถานเขาน(อย ด(านพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสํานวนคดีเขาแดงส�งอัยการ
สัปดาห�นี้ 

เม่ือวันท่ี 25 เมษายน นายอรุณ ชอบหวาน หัวหน(าหน�วยปlองกันรักษาป�าท่ี สข.8 (ห(วยลึก) จ.สงขลา เข(าแจ(งความ
เพ่ิมเติมในข(อหาบุกรุก แผ(วถาง ทําลายป�าไม(โดยไม�ได(รับอนุญาตจากเจ(าหน(าท่ี ตามมาตรา 54 พระราชบัญญัติป�าไม( 
พ.ศ.2484 ต�อ พ.ต.ท.ภิรมย� เอียดสังข� พนักงานสอบสวน สภ.สิงหนคร โดยได(แจ(งข(อกล�าวหาดังกล�าวเพ่ิมเติมกับ นาง
ณัฎฐ�ณรัน จันทร�สว�าง หรือ เจ?อ(อย พ่ีสาวนายเดชอิศม� ขาวทอง รองหัวหน(าพรรคประชาธิปgตย� 

ท้ังนี้ ก�อนหน(านี้เจ(าหน(าท่ีเคยแจ(งข(อกล�าวหาบุกรุกโบราณสถานกับนางณัฎฐ�ณรันแล(ว กรณีขุดดินบริเวณเขาน(อย ลึก 
20 เมตร เนื้อท่ีประมาณ 4 ไร� เหตุเกิดเม่ือปp พ.ศ.2557 และได(เข(าแจ(งความพร(อมจับกุมนางณัฏฐ�ณรันเม่ือต(นเดือน
เมษายนท่ีผ�านมา 

สอบปากคํา 5 ชม.ก�อนปล�อยตัว ‘พ่ีสาว ส.ส.ดัง’ คดีบุกรุกโบราณสถานเขาน(อย ชี้ไม�มีพฤติการณ�หลบหนี 

นายอรุณกล�าวว�า เจ(าหน(าท่ีป�าไม(ได(แจ(งข(อหาเพ่ิมเติม หลังจากได(ตรวจสอบแนวเขตท่ีดินจนชัดเจนว�า บริเวณท่ีเกิดเหตุ
นั้นเปaนพ้ืนท่ีป�าไม( ตาม พ.ร.บ.ป�าไม( พ.ศ.2484 และได(ทําการตรวจยึดโรงเรือนยกพ้ืน พร(อมบันไดทางข้ึน จํานวน 1 
หลัง ห(องน้ํา จํานวน 1 หลัง ซ่ึงมีการก�อสร(างอยู�ในท่ีดินบริเวณดังกล�าว โดยเจ(าหน(าท่ีได(ดําเนินการตามอํานาจหน(าท่ี
และกฎหมายอย�างเต็มท่ี 

ผู(สื่อข�าวรายงานว�า สําหรับคดีนี้เปaนคดีท่ีอยู�ในความสนใจ พนักงานสอบสวนอยู�ระหว�างการเร�งขยายผลประเด็นการ
ลักลอบขุดเขาน(อยนําดินลูกรังออกไปขาย และทํามานานนับสิบปp ล�าสุดนั้นสอบปากคําพยานไปแล(วกว�า 20 ปาก อยู�
ระหว�างรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือขอออกหมายจับผู(ร�วมขบวนการเพ่ิมเติม 

สําหรับคดีรุกโบราณสถานเขาแดง ซ่ึงมีนายสมบัติ เหาตะวณิช และพวก รวม 3 คนนั้น มีพยานและหลักฐานครบถ(วน 
พนักงานสอบสวนรอเพียงสรุปความเสียหายจากหน�วยงานของป�าไม( จากนั้นจะสามารถสรุปสํานวนคดีส�งพนักงาน
อัยการ คาดว�าจะดําเนินการได(ในสัปดาห�นี้ 



 

'เชียงใหม�'รับมอบถนนสีเขียวท่ีสร(างจากขยะพลาสติกท่ัวประเทศกว�า 11,872 กิโลกรัม 

วันอาทิตย� ท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/local/649324 

จังหวัดเชียงใหม� รับมอบถนนสีเขียวจากการ Upcycling  บรรจุภัณฑ�จากซองกาแฟ ร�วมกับขยะพลาสติกท่ัวประเทศ
กว�า 11,872 กิโลกรัม เพ่ือลดปgญหามลพิษในประเทศ สร(างประโยชน�อย�างยั่งยืนให(กับชุมชน 

บ�ายวานนี้ (23 เม.ย.65) ท่ีอุทยานแห�งชาติออบขาน ตําบลน้ําแพร� อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม� นายประจญ ปรัชญ�
สกุล ผู(ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� มอบหมายให( นายอิศเรส สิทธิโรจนกุล ผู(อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ�ท่ี 16 
เชียงใหม� กรมอุทยานแห�งชาติสัตว�ป�าและพันธุ�พืช พร(อมด(วยนายศิริชัย ทองประเสริฐ ผู(อํานวยการส�วนส�งเสริมการ
ปลูกป�า สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม(ท่ี 1 (เชียงใหม�) กรมป�าไม( ลงนามรับมอบ - ส�งมอบ โครงการถนนสีเขียวจากการ 
Upcycling บรรจุภัณฑ�กาแฟเขาช�อง โดยมีหน�วยงานท่ีเก่ียวข(องเข(าร�วม โดยกิจกรรมนี้มีความมุ�งม่ันในการสร(างสรรค�
ประโยชน�อย�างยั่งยืนเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล(อม ภายใต(แคมเปญ “ท(าไม�ท้ิงกับกาแฟเขาช�อง ซีซ่ัน 2 เก็บ แยก แลก 
ด่ืม” ปลุกกระแสให(คนแคร�โลก เพ่ือรณรงค�ลดการใช(พลาสติกและนําพลาสติกเหลือใช(มาสร(างให(มีมูลค�า สร(างความ
ยั่งยืนให(ประเทศไทยเปaนสังคมไร(ขยะพลาสติก ท้ังยังเปaนไอเดียให(กับประชาชนในการนําพลาสติกกลับไปใช(ซํ้า 

โดยการสร(างถนนสีเขียวจากการ Upcycling บรรจุภัณฑ�กาแฟและขยะพลาสติกครั้งนี้ สามารถสร(างพ้ืนท่ีกว�า 9,280 
ตารางเมตร จากขยะพลาสติกท่ีได(จากการรวบรวมมาท่ัวประเทศ จํานวน 11,872 กิโลกรัม โดยกาแฟเขาช�องเปaน
ผู(สนับสนุนงบประมาณในการก�อสร(างท้ังหมด เพ่ือส�งต�อพ้ืนท่ีสีเขียวให(อุทยานเปaนผู(ดูแลต�อไป และเปaนพ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน�ให(ประชาชนและนักท�องเท่ียว เข(ามาใช(บริการได(อย�างสะดวกและเกิดประโยชน�สูงสุด 

ด(าน ดร. อริยา จิระเลิศพงษ� รองกรรมการผู(จัดการ กาแฟเขาช�อง กล�าวว�า ในฐานะผู(ประกอบการท่ีต(องมีความ
รับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล(อม จึงได(จัดกิจกรรมดังกล�าวข้ึนท้ังการสร(างเก(าอ้ีรักษ�โลก, สร(างกังหันลมผลิตไฟฟlา 
สร(างเซิร�ฟสเก็ต รวมถึงการสร(างถนนสีเขียวเพ่ือส�งมอบให(กับอุทยานแห�งชาติออบขานในครั้งนี้ด(วย โดยได(ดึงกลุ�ม
ศิลป�นหลายท�าน ได(แก� Three Man Down, ลําไย ไหทองคํา และ นนท� ธนนท� จําเริญ มาร�วมแชร�ไอเดียรักษ�โลก
พร(อมนําพลาสติกกลับมาใช(ซํ้าให(เกิดประโยชน� ถือเปaนความสําเร็จของการกําจัดขยะพลาสติกเพ่ือลดปgญหามลพิษใน
ประเทศและสร(างประโยชน�อย�างยั่งยืนให(กับชุมชนได(อย�างเปaนรูปธรรม 



 
“กาแฟเขาช�อง” มอบถนนสีเขียว ท่ีสร(างจากบรรจุภัณฑ�กาแฟเขาช�องและขยะพลาสติก พ้ืนท่ี 9,280 ตารางเมตร 
สร(างสรรค�ประโยชน�ต�อประเทศอย�างยั่งยืน กําจัดขยะพลาสติกกว�า 11,872 กิโลกรัม 

มติชนสุดสัปดาห� 25 เมษายน พ.ศ.2565 https://www.matichonweekly.com/publicize/article_546823 

กาแฟเขาช�อง แบรนด�กาแฟไทย ท่ีมีความมุ�งม่ันในการสร(างสรรค�ประโยชน�อย�างยั่งยืนเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล(อม 
ภายใต(แคมเปญ “ท(าไม�ท้ิงกับกาแฟเขาช�อง ซีซ่ัน2 เก็บแยกแลกด่ืม” ปลุกกระแสให(คนแคร�โลก ซ่ึงจัดข้ึนเพ่ือรณรงค�
ลดใช(พลาสติกและนําพลาสติกเหลือใช( มาสร(างให(มีมูลค�า สร(างความยั่งยืน ให(ประเทศไทยเปaนสังคมไร(ขยะพลาสติก 
อีกท้ังเปaนไอเดียให(กับประชาชนในการนําพลาสติกกลับไปใช(ซํ้า หรือส�งขยะพลาสติกและซองผลิตภัณฑ�กาแฟเขาช�อง 
มาร�วมสร(างถนนรักษ�โลก มอบให(กับอุทยานแห�งชาติออบขาน จ.เชียงใหม�   

ล�าสุด ดร. อริยา จิระเลิศพงษ� รองกรรมการผู(จัดการ กาแฟเขาช�อง ได(จัดงานมอบถนนสีเขียวจากการ Upcycling 
บรรจุภัณฑ�กาแฟเขาช�องและขยะพลาสติก โดยพ้ืนท่ีรวมกว�า 9,280 ตารางเมตร นั้นสร(างจากขยะพลาสติกท่ีรวบรวม
จากท่ัวประเทศ จํานวน 11,872 กิโลกรัม ซ่ึงกาแฟเขาช�องเปaนผู(สนับสนุนงบประมาณในการก�อสร(างท้ังหมดจนแล(ว
เสร็จ ภายในพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติออบขาน ต.น้ําแพร� อ.หางดง จ.เชียงใหม� เพ่ือส�งต�อพ้ืนท่ีสีเขียวให(อุทยานเปaนผู(ดูแล 
และเปaนสาธารณประโยชน�ให(ประชาชนและนักท�องเท่ียว เข(ามาใช(บริการพ้ืนท่ีนี้ ได(อย�างสะดวกและเกิดประโยชน�
อย�างสุด 

โดยในงานได(รับเกียรติจาก นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู(อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ�ท่ี 16 เชียงใหม� กรม
อุทยานแห�งชาติ สัตว�ป�าและพันธุ�พืช และนายศิริชัย ทองประเสริฐ ผู(อํานวยการส�วนส�งเสริมการปลูกป�า สํานักจัดการ
ทรัพยากรป�าไม(ท่ี1 (เชียงใหม�) กรมป�าไม( ลงนามรับมอบ-ส�งมอบ โครงการถนนสีเขียวจากการ Upcycling บรรจุภัณฑ�



กาแฟเขาช�อง พร(อมด(วย นางสาวนิภาพร ไพศาล หัวหน(าอุทยานแห�งชาติออบขาน จ.เชียงใหม�, นายประพัฒน� วงค�
ชมภู ปลัดอําเภอ หัวหน(ากลุ�มงานปริหารงานปกครอง   อ.หางดง จ.เชียงใหม�, นายฉัตรกรินทร� ตระกูลอินสัน 
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําแพร�พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม�, คุณปวันพัสตร� การย�โอฬาร ผู(อํานวยการฝ�ายขายและ
การตลาด บริษัท คอฟฟp{เซลส� จํากัด,  นายยุทธศักด์ิ กฤดิพงศ� กรรมการผู(จัดการ บริษัท กรุงเทพ เอ็กซิบิชั่น จํากัด 
(บริษัทในเครือเวิร�คพอยท�), ผศ.ดร.เวชสวรรค� หล(ากาศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� และคณะผู(บริหารจังหวัด
เชียงใหม�และเจ(าหน(าท่ีอุทยาน มาร�วมงาน  

ดร.อริยา จิระเลิศพงษ� เผยว�า “กาแฟเขาช�อง เราในฐานะของผู(ประกอบการท่ีต(องมีความรับผิดชอบต�อสังคมและ
สิ่งแวดล(อม เราจัดกิจกรรม ท(าไม�ท้ิงกับกาแฟเขาช�อง ซีซ่ัน2 เก็บแยกแลกด่ืม เพ่ือปลุกกระแสให(คนแคร�โลก ปลุกพลัง
คนรุ�นใหม� ให(หันมาใส�ใจกับปgญหาสิ่งแวดล(อมรอบตัวเองหรือในชุมชนมากข้ึน โดยดึงกลุ�มศิลป�น Three Man Down, 
ลําไย ไหทองคํา และ นนท� ธนนท� จําเริญ มาแชร�ไอเดียรักษ�โลก นําพลาสติกกลับมาใช(ซํ้าให(เกิดประโยชน� สร(างเก(าอ้ี
รักษ�โลก, สร(างกังหันลมผลิตไฟฟlา สร(างเซิร�ฟสเก็ตท่ีได(รับความนิยมเปaนอย�างมากในกลุ�มวัยรุ�น สิ่งท่ีเราได(ทําเหล�านี้ 
ถือเปaนความภูมิใจของพวกเราทีมกาแฟเขาช�องมากๆ ค�ะ โดยเฉพาะการสร(างถนนสีเขียว ครั้งนี้เปaนถนนเส(นท่ี 2 มอบ
ให(กับอุทยานแห�งชาติ  ออบขาน จ.เชียงใหม� ใช(ขยะพลาสติกกว�า 11,872 กิโลกรัมจากท่ัวประเทศ ถือเปaน
ความสําเร็จของการกําจัดขยะพลาสติกเพ่ือลดปgญหามลพิษในประเทศของเรา และเปaนประโยชน�อย�างยั่งยืนให(กับ
ชุมชนได(จริงๆ 

ขอขอบคุณทุกภาคส�วนท่ีช�วยให(กิจกรรม “ท(าไม�ท้ิงกับกาแฟเขาช�อง” ของเรา ได(มาร�วมสร(างสรรค�ประโยชน�และ
ประสบความสําเร็จในวันนี้ และเราหวังเปaนอย�างยิ่งว�า กิจกรรม “ท(าไม�ท้ิงกับกาแฟเขาช�อง” จะสร(างความภูมิใจให(กับ
ผู(ท่ีได(เข(ามามีส�วนร�วมทุกท�าน รวมไปถึงประชาชนจากท่ัวประเทศท่ีได(ส�งขยะพลาสติกมาร�วมกิจกรรมนี้ และจุด
ประกายให(ทุกคน หน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ได(เล็งเห็นว�าขยะพลาสติกท่ีไม�ใช(แล(วในมือคุณ หากคุณจัดการอย�าง
ถูกต(อง จะสร(างประโยชน�ได(อีกมากมาย และกาแฟเขาช�อง เราจะยังคงมีกิจกรรมดีๆ ให(กับสังคมอย�างต�อเนื่องแน�นอน
ค�ะ” 


