
 สรุปขาวประจําวันที่  22 พฤศจิกายน 2565  
สื่อสิ่งพิมพ  

- ชู “ปาสงวนกอง” โมเดลอนุรักษ  (ไทยรัฐ  23 พ.ย. 65  หนา 7) 

- ตั้งองคกรปาชุมชน เดินหนาพัฒนา-ดูแลพื้นที่ปาบานนาผักกาม  (ไทยไพสต  21 พ.ย. 65  หนา 2)  

   

สื่อออนไลน 

- กรมปาไมรวมมือพันธมิตร พัฒนาคุณภาพชวีิตคูการอนุรกัษย่ังยืน ยกพื้นที่ตนแบบ ปาสงวนแหงชาติ 
กองแขก จ.เชียงใหม แหงแรก  (มวลชนออนไลน  20 พ.ย. 65)  
https://www.muanchononlinenews.com/221608  
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23682
วันที่: พุธ 23 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ชู"ป่าสงวนกองแขก"โมเดลอนุรักษ์

รหัสข่าว: C-221123039105(22 พ.ย. 65/04:19) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 33.13 Ad Value: 33,130 PRValue : 99,390 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9504
วันที่: จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: สานพลังเพื่อโลกสีเขียว: ตั้งองค์กรป่าชุมชน เดินหน้าพัฒนา-ดูแลพื้นที่ป่าบ้านนาผัก...

รหัสข่าว: C-221121008064(21 พ.ย. 65/03:27) หน้า: 1/3

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 106.12 Ad Value: 159,180 PRValue : 477,540 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9504
วันที่: จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: สานพลังเพื่อโลกสีเขียว: ตั้งองค์กรป่าชุมชน เดินหน้าพัฒนา-ดูแลพื้นที่ป่าบ้านนาผัก...

รหัสข่าว: C-221121008064(21 พ.ย. 65/03:27) หน้า: 2/3

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 106.12 Ad Value: 159,180 PRValue : 477,540 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9504
วันที่: จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: สานพลังเพื่อโลกสีเขียว: ตั้งองค์กรป่าชุมชน เดินหน้าพัฒนา-ดูแลพื้นที่ป่าบ้านนาผัก...

รหัสข่าว: C-221121008064(21 พ.ย. 65/03:27) หน้า: 3/3

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 106.12 Ad Value: 159,180 PRValue : 477,540 คลิป: สี่สี(x3)



วนัเสารท์ี  พฤศจิกายน  ณ องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลกองแขก อาํเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม ่ 

นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้และกลุม่ภาคเอกชน ประกอบดว้ย นายรฐัภทัร ์ศรีจนัทรก์ลดั ประธาน

มลูนิธินวตักรรมเกษตรอินทรียไ์ทย (TOF), นายพลาย ภิรมย ์ผูจ้ดัการโครงการบริโภคและผลิตทียงัยืน องคก์าร

กองทนุสตัวป่์าโลกสากล (สาํนกังานประเทศไทย), นายพิชยั จิราธิวฒัน ์กรรมการบริหาร บรษิัท กลุม่เซ็นทรลั 

จาํกดั และนายเอกชยั ภคัดรุงค ์ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้าํนวยการอาวโุส ส่วนงานกลยทุธแ์ละกิจการองคก์ร บรษิัท 

ไทยคม จาํกัด (มหาชน) ไดร้ว่มลงนามบนัทกึความเขา้ใจ เพือส่งเสรมิและสนบัสนนุการอนรุกัษด์นิและนาํ ใน

พืนทีป่าสงวนแหง่ชาติ ลุม่นาํชนัที 1 และ 2 



กรมป่าไมไ้ดเ้รง่รดัดาํเนินงานตามแนวนโยบายรฐับาลและกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มที

ตอ้งการใหร้าษฎรในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาตไิด ้“อยู่อาศยัและทาํกินถกูตอ้งตามกฎหมายอยา่งยงัยืน ฟืนฟู

คณุภาพชีวิต เป็นมิตรตอ่สิงแวดลอ้ม” โดยมีการมอบ “แผนการจดัการทรพัยากรทีดินและป่าไมร้ะดบัพืนที”  

ในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติตาํบลกองแขก อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่เป็นพืนทีนาํรอ่ง ซงึผลสมัฤทธิการ

ดาํเนินงานจะชว่ยใหร้าษฎรผูเ้ขา้รว่มโครงการมนัใจและมนัคงในการดาํรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพในพืนที

อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย สามารถพฒันาคณุภาพชีวิตใหดี้ขึนได ้อีกทงั ภาครฐัยงัสามารถแกไ้ขปัญหาการอยู่

อาศยัทาํกินในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาตไิดอ้ยา่งยงัยืน โดยเฉพาะอยา่งยิงในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาตชินัคณุภาพลุ่ม

นาํชนัที ๑ และ ๒ สาํหรบัการดาํเนินการในวนันี (วนัที  พฤศจิกายน ) กรมป่าไม ้ไดร้ว่มมือกบักลุม่

องคก์รและนกัธุรกิจภาคเอกชน ในการพฒันาพืนทีนาํรอ่งเพือเป็นตน้แบบในการใชป้ระโยชนพื์นทีป่าสงวน

แหง่ชาติทีไดร้บัอนญุาตใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดค้รบทกุมิติ รวมถึงการอนรุกัษด์ินและนาํตามแนว

พระราชดาํริป่าสามอยา่งประโยชนสี์อยา่ง การทาํการเกษตรทีเป็นมิตรต่อสงิแวดลอ้มควบคูก่บัการฟืนฟรูะบบนเิวศป่า

ตน้นาํทีเสอืมโทรม สาํหรบัองคก์รภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม องคก์รพฒันาเอกชน ภาคธุรกิจดา้นคา้ปลีก และดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ จะไดช้ว่ยสนบัสนนุและสง่เสรมิพฒันาอาชพีและการตลาดใหแ้ก่ราษฎรในโครงการ เพือเปิดโอกาสทาง

เศรษฐกิจใหก้บัราษฎร… 

ใหก้บัราษฎรไดมี้อาชีพทางเลือกทีเป็นมิตรตอ่สิงแวดลอ้ม ทาํการเกษตรทียงัยืน มีตลาดรองรบัผลผลิต ได้

ผลตอบแทนสงูกว่าการดาํรงชีวิตแบบเดมิแบบครบวงจร ปรบัเปลียนการเกษตรเชิงเดียวทีทาํลายสิงแวดลอ้ม

มาสูก่ารทาํเกษตรในรูปแบบการอนรุกัษด์ินและนาํ ราษฎรในพืนทีไดมี้คณุภาพชีวิตทีดีภายใต้

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มทีสมดลุ 



การรว่มลงนามบนัทึกความเขา้ใจ เพือส่งเสรมิและสนบัสนนุการอนรุกัษด์นิและนาํ ในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาติ 

ลุ่มนาํชนัที  และ  ไดร้บัความรว่มมืออยา่งดีจากกลุ่มพนัธมิตร ไดแ้ก่ มลูนิธินวตักรรมเกษตรอนิทรียไ์ทย 

(TOF), องคก์ารกองทนุสตัวป่์าโลกสากล (สาํนกังานประเทศไทย), บริษัท กลุม่เซ็นทรลั จาํกดั และ บรษิัท ไทย

คม จาํกัด (มหาชน) ซงึทกุหนว่ยงานตา่งมุ่งหวงัพฒันาคณุภาพชีวิตของพีนอ้งประชาชนในพืนทีใหดี้ขนึอยา่ง

ยงัยืน รวมถึงรกัษาทรพัยากรป่าไมข้องประเทศใหค้งอยู่อยา่งสมดลุ อย่างไรก็ตาม การดาํเนินงานภายใต้

บนัทกึความเขา้ใจดงักลา่ว นอกจากสะทอ้นแนวนโยบายรฐับาลในการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนทีดินของ 

 

ราษฎรใหเ้ป็นอย่างเป็นรูปธรรมแลว้ ยงัเป็นการประยกุตแ์นวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหมห่รือเศรษฐกิจสีเขียว BCG 

(Bio- Circular- Green Economy) ของรฐับาล สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

การบรรลเุปา้หมายความเป็นกลางทางคารบ์อน (Carbon Neutrality) และการปลดปลอ่ยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นศนูย ์(Net Zero Emission) ทงันี ตนไดห้ารือกบัพนัธมิตรในการขยายผลในพืนทีอืน ๆ 

รวมถึงการถอดบทเรียนในพืนทีตน้แบบแห่งนี เพือพฒันาตอ่ยอดสูก่ารดาํเนินงานในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ

พืนทีอืน ตอ่ไป อนึง ตนตอ้งขอขอบคณุพนัธมิตรทกุหน่วยงานทีมีความมุง่มนัและตงัใจชว่ยเหลือพีนอ้ง



ประชาชนในพืนที และตระหนกัถึงความสาํคญัของทรพัยากรป่าไมข้องประเทศใหส้ามารถคงอยูอ่ยา่งสมบรูณ์

และยงัยืน นอกจากนี ตนไดส้งัการใหเ้จา้หนา้ทีในพืนทีติดตามและดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ดรว่มกับทกุภาคสว่น

และสาํรวจพืนทีอืนทีมีความพรอ้มในการขยายผลการดาํเนินงาน โดยคาดวา่จะมีอีกหลายชมุชนทีมีความ

ตอ้งการรว่มโครงการ ซงึกรมป่าไมจ้ะไดป้ระสานงานและเรง่รดัดาํเนินงานเพือสรา้งประโยชนใ์หก้บัพีนอ้ง

ประชาชนในพืนทีอืน ๆ ตอ่ไป นายสรุชยั กล่าวในทีสดุ 

 

 

 

 


