
 สรุปขาวประจําวันที่  16-21 พฤศจิกายน 2565  
สื่อสิ่งพิมพ  

- ลาแกงลักตัดประดูปาลําปาง  (ขาวสด  19 พ.ย. 65  หนา 10) 

- คอลัมนขาวสั้นทันโลก  ลาแกงตัดประดู  (ไทยรัฐ  20 พ.ย. 65  หนา 11) 

- ฝุนพษิ PM2.5 เรงตาย! ดันคนไทยปาว ‘มะเร็งปอด’  (ผูจัดการสุดสัปดาห 360 องศา  19-25 พ.ย. 65  

หนา 7)  

   

สื่อออนไลน 

- กรมปาไม-พันธมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิตคูอนุรักษย่ังยืน ยกปาสงวนกองแขก พื้นที่ตนแบบ  (มติชนออนไลน  

19 พ.ย. 65)   https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3683295 

- กรมปาไม จับมือพันธมิตร พัฒนาคุณภาพชวีิตควบคูอนุรักษ ปาเชียงใหม  (ขาวสดออนไลน  19 พ.ย. 65) 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7373475 

- กรมปาไมรวมมือพันธมิตร พัฒนาคุณภาพชวีิตคูการอนุรกัษย่ังยืน ยกพื้นที่ตนแบบ ปาสงวนแหงชาติกอง

แขก จ.เชียงใหม แหงแรก  (ผูจัดการออนไลน  19 พ.ย. 65) 

https://mgronline.com/politics/detail/9650000110436 

- กรมปาไม"ยกพื้นที่ตนแบบ "ปาสงวนแหงชาติกองแขก" จ.เชียงใหม แหงแรก  (สยามรัฐออนไลน  19 พ.ย. 

65)  https://siamrath.co.th/n/400812 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11679
วันที่: เสาร์ 19 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ล่าแก๊งลักตัดประดู่ป่าลำปาง

รหัสข่าว: C-221119012110(19 พ.ย. 65/03:34) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 20.83 Ad Value: 24,996 PRValue : 74,988 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23679
วันที่: อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ล่าแก๊งตัดประดู่

รหัสข่าว: C-221120039049(19 พ.ย. 65/04:48) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 6.90 Ad Value: 6,900 PRValue : 20,700 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 682
วันที่: เสาร์ 19 - ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ฝุ่นพิษ PM 2.5 เร่งตาย! ดันคนไทยป่วย"มะเร็งปอด"

รหัสข่าว: C-221119063001(19 พ.ย. 65/05:35) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 98.04 Ad Value: 39,216 PRValue : 117,648 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 682
วันที่: เสาร์ 19 - ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ฝุ่นพิษ PM 2.5 เร่งตาย! ดันคนไทยป่วย"มะเร็งปอด"

รหัสข่าว: C-221119063001(19 พ.ย. 65/05:35) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 98.04 Ad Value: 39,216 PRValue : 117,648 คลิป: สี่สี(x3)



 

กรมป่าไม้-พันธมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิตคู่อนุรักษย์ังยนื ยกป่าสงวนกองแขก พืนทตี้นแบบ 

เมือวนัเสารท์ี 19 พ.ย. ทีองคก์ารบริหารสว่นตาํบลกองแขก อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม ่นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดี

กรมป่าไม ้และกลุม่ภาคเอกชน ประกอบดว้ย นายรฐัภทัร ์ศรีจนัทรก์ลดั ประธานมลูนิธินวตักรรมเกษตรอินทรีย์

ไทย (TOF) นายพลาย ภิรมย ์ผูจ้ดัการโครงการบรโิภคและผลิตทียงัยืน องคก์ารกองทนุสตัวป่์าโลกสากล 

(สาํนกังานประเทศไทย) นายพิชยั จิราธิวฒัน ์กรรมการบรหิาร บรษิัท กลุ่มเซ็นทรลั จาํกดั และนายเอกชยั ภคั

ดรุงค ์ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการอาวุโส ส่วนงานกลยทุธแ์ละกิจการองคก์ร บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ได้

รว่มลงนามบนัทึกความเขา้ใจเพือส่งเสรมิและสนบัสนนุการอนรุกัษด์ินและนาํ ในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาติ ลุม่นาํ

ชนัที 1 และ 2 ตามกรอบมาตรการมติคณะรฐัมนตรี เมือวนัที 26 พ.ย.2561 เพือฟืนฟูระบบนิเวศ ดว้ยแนวคดิ



การพฒันาระบบอาหารเพือทอ้งถิน (Local Food System) การดาํรงชีพอยา่งยงัยืน (sustainable livelihood) 

และความมนัคงทางอาหาร (Food Security) 

นายสรุชยั กล่าวภายหลงัการลงนามบนัทกึความเขา้ใจว่า กรมป่าไมไ้ดเ้รง่รดัดาํเนินงานตามแนวนโยบาย

รฐับาลและกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทีตอ้งการใหร้าษฎรในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาตไิด ้“อยู่

อาศยัและทาํกินถกูตอ้งตามกฎหมายอยา่งยงัยืน ฟืนฟูคณุภาพชีวิต เป็นมิตรตอ่สิงแวดลอ้ม” โดยมีการมอบ 

“แผนการจดัการทรพัยากรทีดินและป่าไมร้ะดบัพืนที” ในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาติตาํบลกองแขก อ.แม่แจม่  

จ.เชียงใหม ่เป็นพืนทีนาํรอ่ง ซงึผลสมัฤทธิการดาํเนินงานจะช่วยใหร้าษฎรผูเ้ขา้รว่มโครงการมนัใจและมนัคงใน

การดาํรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพในพืนทีอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย สามารถพฒันาคณุภาพชีวิตใหด้ีขึน

ได ้

 

 

 

 



อีกทงั ภาครฐัยงัสามารถแกไ้ขปัญหาการอยูอ่าศยัทาํกินในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติไดอ้ยา่งยงัยืน โดยเฉพาะ

อย่างยงิในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติชนัคณุภาพลุ่มนาํชนัที 1 และ 2 สาํหรบัการดาํเนินการในวนันี กรมป่าไม ้ได้

รว่มมือกับกลุ่มองคก์รและนกัธุรกิจภาคเอกชน ในการพฒันาพืนทีนาํรอ่งเพือเป็นตน้แบบในการใชป้ระโยชน์

พืนทีป่าสงวนแหง่ชาติทีไดร้บัอนญุาตใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดค้รบทกุมิต ิรวมถึงการอนรุกัษด์นิและนาํตาม

แนวพระราชดาํริป่าสามอย่างประโยชนสี์อย่าง การทาํการเกษตรทีเป็นมิตรตอ่สิงแวดลอ้มควบคู่กบัการฟืนฟู

ระบบนิเวศป่าตน้นาํทีเสือมโทรม 

สาํหรบัองคก์รภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม องคก์รพฒันาเอกชน ภาคธุรกิจดา้นคา้ปลีก และดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ จะไดช้ว่ยสนบัสนนุและส่งเสรมิพฒันาอาชีพและการตลาดใหแ้ก่ราษฎรในโครงการ เพือเปิดโอกาส

ทางเศรษฐกิจใหก้บัราษฎรไดมี้อาชีพทางเลือกทีเป็นมิตรตอ่สิงแวดลอ้ม ทาํการเกษตรทียงัยืน มีตลาดรองรบั

ผลผลิต ไดผ้ลตอบแทนสงูกว่าการดาํรงชีวิตแบบเดมิแบบครบวงจร ปรบัเปลียนการเกษตรเชิงเดียวทีทาํลาย

สิงแวดลอ้มมาสู่การทาํเกษตรในรูปแบบการอนรุกัษด์นิและนาํ ราษฎรในพืนทีไดมี้คณุภาพชีวิตทีดีภายใต้

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มทีสมดลุ 

อธิบดีกรมป่าไม ้กล่าวตอ่ว่า การรว่มลงนามบนัทึกความเขา้ใจ เพือส่งเสรมิและสนบัสนนุการอนรุกัษด์นิและ

นาํ ในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาติ ลุม่นาํชนัที 1 และ 2 ไดร้บัความรว่มมืออยา่งดีจากกลุ่มพนัธมิตร ไดแ้ก่ มลูนิธิ

นวตักรรมเกษตรอินทรียไ์ทย (TOF), องคก์ารกองทนุสตัวป่์าโลกสากล (สาํนกังานประเทศไทย), บรษิัท กลุม่

เซ็นทรลั จาํกดั และ บรษิัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ซึงทกุหนว่ยงานตา่งมุง่หวงัพฒันาคณุภาพชีวิตของพีนอ้ง

ประชาชนในพืนทีใหดี้ขึนอย่างยงัยืน 

รวมถงึรกัษาทรพัยากรป่าไมข้องประเทศใหค้งอยู่อย่างสมดลุ อยา่งไรก็ตาม การดาํเนินงานภายใตบ้นัทกึความเขา้ใจ

ดงักลา่ว นอกจากสะทอ้นแนวนโยบายรฐับาลในการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนทีดินของราษฎรใหเ้ป็นอย่างเป็น

รูปธรรมแลว้ ยงัเป็นการประยกุตแ์นวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือเศรษฐกิจสีเขียว BCG ของรฐับาล สนบัสนนุการ

แกไ้ขปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศในการบรรลเุปา้หมายความเป็นกลางทางคารบ์อน และการปลดปลอ่ย

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นศนูย ์ทงันี ตนไดห้ารือกบัพนัธมติรในการขยายผลในพืนทีอนื ๆ รวมถึงการถอดบทเรียนใน

พืนทีตน้แบบแห่งนี เพือพฒันาตอ่ยอดสูก่ารดาํเนินงานในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติพืนทีอนืตอ่ไป 

 



 



 

 

กรมป่าไม้ร่วมมือพันธมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิตคู่การอนุรักษย์ังยืน ยกพนืทตี้นแบบ ป่าสงวน

แห่งชาติกองแขก จ.เชียงใหม่ แห่งแรก 

เมือวนัเสารท์ี  พ.ย. ทีองคก์ารบริหารสว่นตาํบลกองแขก อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม ่นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดี

กรมป่าไม ้และกลุม่ภาคเอกชน ประกอบดว้ย นายรฐัภทัร ์ศรีจนัทรก์ลดั ประธานมลูนิธินวตักรรมเกษตรอินทรีย์

ไทย (TOF) นายพลาย ภิรมย ์ผูจ้ดัการโครงการบรโิภคและผลิตทียงัยืน องคก์ารกองทนุสตัวป่์าโลกสากล 

(สาํนกังานประเทศไทย) นายพิชยั จิราธิวฒัน ์กรรมการบรหิาร บรษิัท กลุม่เซ็นทรลั จาํกดั และนายเอกชยั ภคั

ดรุงค ์ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการอาวุโส ส่วนงานกลยทุธแ์ละกิจการองคก์ร บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ได้

รว่มลงนามบนัทึกความเขา้ใจเพือส่งเสรมิและสนบัสนนุการอนรุกัษด์ินและนาํ ในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาติ ลุม่นาํ

ชนัที  และ  ตามกรอบมาตรการมติคณะรฐัมนตรี เมือวนัที  พ.ย.  เพือฟืนฟูระบบนิเวศ ดว้ยแนวคดิ



การพฒันาระบบอาหารเพือทอ้งถิน (Local Food System) การดาํรงชีพอยา่งยงัยืน (sustainable livelihood) 

และความมนัคงทางอาหาร (Food Security) 

 

นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วภายหลงัการลงนามบนัทกึความเขา้ใจวา่ กรมป่าไมไ้ดเ้รง่รดั

ดาํเนินงานตามแนวนโยบายรฐับาลและกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทีตอ้งการใหร้าษฎรใน

พืนทีป่าสงวนแหง่ชาติได ้“อยูอ่าศยัและทาํกินถกูตอ้งตามกฎหมายอย่างยงัยืน ฟืนฟูคณุภาพชีวิต เป็นมิตรตอ่

สิงแวดลอ้ม” โดยมีการมอบ “แผนการจดัการทรพัยากรทีดินและป่าไมร้ะดบัพืนที” ในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาติ

ตาํบลกองแขก อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม ่เป็นพืนทีนาํรอ่ง ซงึผลสมัฤทธิการดาํเนินงานจะชว่ยใหร้าษฎรผูเ้ขา้รว่ม

โครงการมนัใจและมนัคงในการดาํรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพในพืนทีอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย สามารถ

พฒันาคณุภาพชีวิตใหด้ีขึนได ้

 

 



 

อีกทงั ภาครฐัยงัสามารถแกไ้ขปัญหาการอยูอ่าศยัทาํกินในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติไดอ้ยา่งยงัยืน โดยเฉพาะ

อย่างยงิในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติชนัคณุภาพลุ่มนาํชนัที  และ  สาํหรบัการดาํเนินการในวนันี กรมป่าไม ้ได้

รว่มมือกับกลุ่มองคก์รและนกัธุรกิจภาคเอกชน ในการพฒันาพืนทีนาํรอ่งเพือเป็นตน้แบบในการใชป้ระโยชน์

พืนทีป่าสงวนแหง่ชาติทีไดร้บัอนญุาตใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดค้รบทกุมิต ิรวมถึงการอนรุกัษด์นิและนาํตาม

แนวพระราชดาํริป่าสามอย่างประโยชนสี์อย่าง การทาํการเกษตรทีเป็นมิตรตอ่สิงแวดลอ้มควบคู่กบัการฟืนฟู

ระบบนิเวศป่าตน้นาํทีเสือมโทรม สาํหรบัองคก์รภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม องคก์รพฒันาเอกชน ภาคธุรกิจ

ดา้นคา้ปลีก และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จะไดช้่วยสนบัสนนุและสง่เสรมิพฒันาอาชีพและการตลาดใหแ้ก่

ราษฎรในโครงการ เพือเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหก้บัราษฎรไดมี้อาชีพทางเลือกทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ทาํ

การเกษตรทียงัยืน มีตลาดรองรบัผลผลิต ไดผ้ลตอบแทนสงูกวา่การดาํรงชีวิตแบบเดิมแบบครบวงจร 

ปรบัเปลียนการเกษตรเชิงเดียวทีทาํลายสิงแวดลอ้มมาสู่การทาํเกษตรในรูปแบบการอนรุกัษด์นิและนาํ ราษฎร

ในพืนทีไดมี้คณุภาพชีวิตทีดีภายใตท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มทีสมดลุ 

 



 

อธิบดีกรมป่าไม ้กล่าวตอ่วา่ การรว่มลงนามบนัทึกความเขา้ใจ เพือส่งเสรมิและสนบัสนนุการอนรุกัษ์

ดินและนาํ ในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาต ิลุม่นาํชนัที  และ  ไดร้บัความรว่มมืออย่างดีจากกลุม่พนัธมิตร ไดแ้ก่ 

มลูนิธินวตักรรมเกษตรอินทรียไ์ทย (TOF), องคก์ารกองทุนสตัวป่์าโลกสากล (สาํนกังานประเทศไทย), บริษัท 

กลุ่มเซ็นทรลั จาํกดั และ บริษัท ไทยคม จาํกัด (มหาชน) ซึงทกุหนว่ยงานตา่งมุง่หวงัพฒันาคณุภาพชีวิตของพี

นอ้งประชาชนในพืนทีใหดี้ขนึอย่างยงัยืน รวมถึงรกัษาทรพัยากรป่าไมข้องประเทศใหค้งอยู่อยา่งสมดลุ อยา่งไร

ก็ตาม การดาํเนินงานภายใตบ้นัทกึความเขา้ใจดงักล่าว นอกจากสะทอ้นแนวนโยบายรฐับาลในการแกไ้ข

ปัญหาการขาดแคลนทีดินของราษฎรใหเ้ป็นอยา่งเป็นรูปธรรมแลว้ ยงัเป็นการประยกุตแ์นวคดิโมเดลเศรษฐกิจ

ใหม่หรือเศรษฐกิจสีเขียว BCG ของรฐับาล สนบัสนนุการแกไ้ขปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศในการ

บรรลเุปา้หมายความเป็นกลางทางคารบ์อน และการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นศนูย ์ทงันี ตนได้

หารือกบัพนัธมิตรในการขยายผลในพืนทีอืน ๆ รวมถึงการถอดบทเรียนในพืนทีตน้แบบแห่งนี เพือพฒันาตอ่

ยอดสู่การดาํเนินงานในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาติพืนทีอืนตอ่ไป 



 



“ผมตอ้งขอขอบคุณพันธมิตรทุกหน่วยงานทีมีความมุ่งมันและตงัใจช่วยเหลือพีน้องประชาชนใน

พืนที และตระหนักถึงความสาํคญัของทรัพยากรป่าไมข้องประเทศใหส้ามารถคงอยู่อย่างสมบูรณ์และ

ยังยืน นอกจากนี ตนไดส้งัการใหเ้จ้าหนา้ทีในพืนทีติดตามและดาํเนินงานอย่างใกลชิ้ดร่วมกับทุกภาค

ส่วนและสาํรวจพืนทีอืนทีมีความพร้อมในการขยายผลการดาํเนินงาน โดยคาดว่าจะมีอีกหลายชุมชนทีมี

ความตอ้งการร่วมโครงการ ซึงกรมป่าไมจ้ะไดป้ระสานงานและเร่งรัดดาํเนินงานเพือสรา้งประโยชน์

ใหก้ับพีน้องประชาชนในพืนทีอืน ๆ ต่อไป” นายสุรชัย กล่าว 

 



   

เมือวนัเสารท์ี  พ.ย. ทีองคก์ารบริหารสว่นตาํบลกองแขก อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม ่นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดี

กรมป่าไม ้และกลุม่ภาคเอกชน ประกอบดว้ย นายรฐัภทัร ์ศรีจนัทรก์ลดั ประธานมลูนิธินวตักรรมเกษตรอินทรีย์

ไทย (TOF) นายพลาย ภิรมย ์ผูจ้ดัการโครงการบรโิภคและผลิตทียงัยืน องคก์ารกองทนุสตัวป่์าโลกสากล 

(สาํนกังานประเทศไทย) นายพิชยั จิราธิวฒัน ์กรรมการบรหิาร บรษิัท กลุ่มเซ็นทรลั จาํกดั และนายเอกชยั ภคั

ดรุงค ์ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการอาวุโส ส่วนงานกลยทุธแ์ละกิจการองคก์ร บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ได้

รว่มลงนามบนัทึกความเขา้ใจเพือส่งเสรมิและสนบัสนนุการอนรุกัษด์ินและนาํ ในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาติ ลุม่นาํ

ชนัที  และ  ตามกรอบมาตรการมติคณะรฐัมนตรี เมือวนัที  พ.ย.  เพือฟืนฟูระบบนิเวศ ดว้ยแนวคดิ

การพฒันาระบบอาหารเพือทอ้งถิน (Local Food System) การดาํรงชีพอยา่งยงัยืน (sustainable livelihood) 

และความมนัคงทางอาหาร (Food Security) 

 



นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วภายหลงัการลงนามบนัทกึความเขา้ใจวา่ กรมป่าไมไ้ดเ้รง่รดั

ดาํเนินงานตามแนวนโยบายรฐับาลและกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทีตอ้งการใหร้าษฎรใน

พืนทีป่าสงวนแหง่ชาติได ้“อยูอ่าศยัและทาํกินถกูตอ้งตามกฎหมายอย่างยงัยืน ฟืนฟูคณุภาพชีวิต เป็นมิตรตอ่

สิงแวดลอ้ม” โดยมีการมอบ “แผนการจดัการทรพัยากรทีดินและป่าไมร้ะดบัพืนที” ในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาติ

ตาํบลกองแขก อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม ่เป็นพืนทีนาํรอ่ง ซงึผลสมัฤทธิการดาํเนินงานจะชว่ยใหร้าษฎรผูเ้ขา้รว่ม

โครงการมนัใจและมนัคงในการดาํรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพในพืนทีอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย สามารถ

พฒันาคณุภาพชีวิตใหด้ีขึนได ้อีกทงั ภาครฐัยงัสามารถแกไ้ขปัญหาการอยูอ่าศยัทาํกินในพืนทีป่าสงวน

แหง่ชาติไดอ้ยา่งยงัยืน โดยเฉพาะอยา่งยิงในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาตชินัคณุภาพลุ่มนาํชนัที  และ  สาํหรบัการ

ดาํเนินการในวนันี กรมป่าไม ้ไดร้ว่มมือกบักลุม่องคก์รและนกัธุรกิจภาคเอกชน ในการพฒันาพืนทีนาํรอ่งเพือ

เป็นตน้แบบในการใชป้ระโยชนพื์นทีป่าสงวนแห่งชาติทีไดร้บัอนญุาตใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดค้รบทกุมิติ 

รวมถึงการอนรุกัษด์นิและนาํตามแนวพระราชดาํริป่าสามอย่างประโยชนสี์อย่าง การทาํการเกษตรทีเป็นมิตร

ตอ่สิงแวดลอ้มควบคู่กบัการฟืนฟูระบบนิเวศป่าตน้นาํทีเสือมโทรม สาํหรบัองคก์รภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 

องคก์รพฒันาเอกชน ภาคธุรกิจดา้นคา้ปลีก และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จะไดช้ว่ยสนบัสนนุและส่งเสรมิ

พฒันาอาชีพและการตลาดใหแ้ก่ราษฎรในโครงการ เพือเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหก้บัราษฎรไดมี้อาชีพ

ทางเลือกทีเป็นมิตรตอ่สิงแวดลอ้ม ทาํการเกษตรทียงัยืน มีตลาดรองรบัผลผลิต ไดผ้ลตอบแทนสงูกว่าการ

ดาํรงชีวิตแบบเดมิแบบครบวงจร ปรบัเปลียนการเกษตรเชิงเดียวทีทาํลายสิงแวดลอ้มมาสู่การทาํเกษตรใน

รูปแบบการอนรุกัษ์ดินและนาํ ราษฎรในพืนทีไดมี้คณุภาพชีวิตทีดีภายใตท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มที

สมดลุ 

อธิบดีกรมป่าไม ้กล่าวตอ่ว่า การรว่มลงนามบนัทึกความเขา้ใจ เพือส่งเสรมิและสนบัสนนุการอนรุกัษด์นิและ

นาํ ในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาติ ลุม่นาํชนัที  และ  ไดร้บัความรว่มมืออย่างดีจากกลุ่มพนัธมิตร ไดแ้ก่ มลูนิธิ

นวตักรรมเกษตรอินทรียไ์ทย (TOF), องคก์ารกองทนุสตัวป่์าโลกสากล (สาํนกังานประเทศไทย), บรษิัท กลุม่

เซ็นทรลั จาํกดั และ บรษิัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ซึงทกุหนว่ยงานตา่งมุง่หวงัพฒันาคณุภาพชีวิตของพีนอ้ง

ประชาชนในพืนทีใหดี้ขึนอย่างยงัยืน รวมถึงรกัษาทรพัยากรป่าไมข้องประเทศใหค้งอยู่อยา่งสมดลุ อยา่งไรก็

ตาม การดาํเนินงานภายใตบ้นัทกึความเขา้ใจดงักลา่ว นอกจากสะทอ้นแนวนโยบายรฐับาลในการแกไ้ขปัญหา

การขาดแคลนทีดินของราษฎรใหเ้ป็นอยา่งเป็นรูปธรรมแลว้ ยงัเป็นการประยกุตแ์นวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่



หรือเศรษฐกิจสีเขียว BCG ของรฐับาล สนบัสนนุการแกไ้ขปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศในการ

บรรลเุปา้หมายความเป็นกลางทางคารบ์อน และการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นศนูย ์ทงันี ตนได้

หารือกบัพนัธมิตรในการขยายผลในพืนทีอืน ๆ รวมถึงการถอดบทเรียนในพืนทีตน้แบบแห่งนี เพือพฒันาตอ่

ยอดสู่การดาํเนินงานในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาติพืนทีอืนตอ่ไป 

“ผมตอ้งขอขอบคณุพนัธมิตรทกุหน่วยงานทีมีความมุง่มนัและตงัใจชว่ยเหลือพีนอ้งประชาชนในพืนที และ

ตระหนกัถึงความสาํคญัของทรพัยากรป่าไมข้องประเทศใหส้ามารถคงอยู่อย่างสมบรูณแ์ละยงัยืน นอกจากนี 

ตนไดส้งัการใหเ้จา้หนา้ทีในพืนทีติดตามและดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ดรว่มกบัทกุภาคส่วนและสาํรวจพืนทีอืนทีมี

ความพรอ้มในการขยายผลการดาํเนินงาน โดยคาดวา่จะมีอีกหลายชมุชนทีมีความตอ้งการรว่มโครงการ ซงึ

กรมป่าไมจ้ะไดป้ระสานงานและเรง่รดัดาํเนินงานเพือสรา้งประโยชนใ์หก้บัพีนอ้งประชาชนในพืนทีอืน ๆ ตอ่ไป” 

นายสรุชยั กล่าว 

 

  



  

 



  



 

เมือวนัเสารท์ี  พ.ย. ทีองคก์ารบริหารสว่นตาํบลกองแขก อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม ่นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดี

กรมป่าไม ้และกลุม่ภาคเอกชน ประกอบดว้ย นายรฐัภทัร ์ ศรีจนัทรก์ลดั ประธานมลูนิธินวตักรรมเกษตร

อนิทรียไ์ทย (TOF) นายพลาย ภิรมย ์ผูจ้ดัการโครงการบริโภคและผลิตทียงัยืน องคก์ารกองทนุสตัวป่์าโลก

สากล (สาํนกังานประเทศไทย) นายพิชยั จิราธิวฒัน ์กรรมการบรหิาร บรษิัท กลุ่มเซ็นทรลั จาํกดั และนายเอก

ชยั ภคัดรุงค ์ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการอาวโุส ส่วนงานกลยทุธแ์ละกิจการองคก์ร บรษัิท ไทยคม จาํกัด 

(มหาชน) ไดร้ว่มลงนามบนัทึกความเขา้ใจเพือส่งเสรมิและสนบัสนนุการอนรุกัษ์ดนิและนาํ ในพืนทีป่าสงวน

แหง่ชาติ ลุม่นาํชนัที  และ   ตามกรอบมาตรการมติคณะรฐัมนตรี เมือวนัที  พ.ย.  เพือฟืนฟูระบบ

นิเวศ ดว้ยแนวคดิการพฒันาระบบอาหารเพือทอ้งถิน (Local Food System) การดาํรงชีพอยา่งยงัยืน 

(sustainable livelihood) และความมนัคงทางอาหาร (Food Security) 



เมือวนัเสารท์ี  พ.ย. ทีองคก์ารบริหารสว่นตาํบลกองแขก อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม ่นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดี

กรมป่าไม ้และกลุม่ภาคเอกชน ประกอบดว้ย นายรฐัภทัร ์ ศรีจนัทรก์ลดั ประธานมลูนิธินวตักรรมเกษตร

อินทรียไ์ทย (TOF) นายพลาย ภิรมย ์ผูจ้ดัการโครงการบริโภคและผลิตทียงัยืน องคก์ารกองทนุสตัวป่์าโลก

สากล (สาํนกังานประเทศไทย) นายพิชยั จิราธิวฒัน ์กรรมการบรหิาร บรษิัท กลุ่มเซ็นทรลั จาํกดั และนายเอก

ชยั ภคัดรุงค ์ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการอาวโุส ส่วนงานกลยทุธแ์ละกิจการองคก์ร บรษัิท ไทยคม จาํกัด 

(มหาชน) ไดร้ว่มลงนามบนัทึกความเขา้ใจเพือส่งเสรมิและสนบัสนนุการอนรุกัษ์ดนิและนาํ ในพืนทีป่าสงวน

แหง่ชาติ ลุม่นาํชนัที  และ   ตามกรอบมาตรการมติคณะรฐัมนตรี เมือวนัที  พ.ย.  เพือฟืนฟูระบบ

นิเวศ ดว้ยแนวคดิการพฒันาระบบอาหารเพือทอ้งถิน (Local Food System) การดาํรงชีพอยา่งยงัยืน 

(sustainable livelihood) และความมนัคงทางอาหาร (Food Security) 

 

 

 



นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วภายหลงัการลงนามบนัทกึความเขา้ใจวา่ กรมป่าไมไ้ดเ้รง่รดั

ดาํเนินงานตามแนวนโยบายรฐับาลและกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทีตอ้งการใหร้าษฎรใน

พืนทีป่าสงวนแหง่ชาติได ้“อยูอ่าศยัและทาํกินถกูตอ้งตามกฎหมายอย่างยงัยืน ฟืนฟูคณุภาพชีวิต เป็นมิตรตอ่

สิงแวดลอ้ม” โดยมีการมอบ “แผนการจดัการทรพัยากรทีดินและป่าไมร้ะดบัพืนที” ในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาติ

ตาํบลกองแขก อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม ่เป็นพืนทีนาํรอ่ง ซงึผลสมัฤทธิการดาํเนินงานจะชว่ยใหร้าษฎรผูเ้ขา้รว่ม

โครงการมนัใจและมนัคงในการดาํรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพในพืนทีอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย สามารถ

พฒันาคณุภาพชีวิตใหด้ีขึนได ้อีกทงั ภาครฐัยงัสามารถแกไ้ขปัญหาการอยูอ่าศยัทาํกินในพืนทีป่าสงวน

แหง่ชาติไดอ้ยา่งยงัยืน โดยเฉพาะอยา่งยิงในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาตชินัคณุภาพลุ่มนาํชนัที  และ   สาํหรบั

การดาํเนินการในวนันี กรมป่าไม ้ไดร้ว่มมือกบักลุม่องคก์รและนกัธุรกิจภาคเอกชน ในการพฒันาพืนทีนาํรอ่ง

เพือเป็นตน้แบบในการใชป้ระโยชนพื์นทีป่าสงวนแหง่ชาตทีิไดร้บัอนญุาตใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดค้รบทกุมิต ิ

รวมถึงการอนรุกัษด์นิและนาํตามแนวพระราชดาํริป่าสามอยา่งประโยชนสี์อย่าง การทาํการเกษตรทีเป็นมิตร

ตอ่สิงแวดลอ้มควบคู่กบัการฟืนฟูระบบนิเวศป่าตน้นาํทีเสือมโทรม สาํหรบัองคก์รภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 

องคก์รพฒันาเอกชน ภาคธุรกิจดา้นคา้ปลีก และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จะไดช้ว่ยสนบัสนนุและส่งเสรมิ

พฒันาอาชีพและการตลาดใหแ้ก่ราษฎรในโครงการ เพือเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหก้บัราษฎรไดมี้อาชีพ

ทางเลือกทีเป็นมิตรตอ่สิงแวดลอ้ม ทาํการเกษตรทียงัยืน มีตลาดรองรบัผลผลิต ไดผ้ลตอบแทนสงูกว่าการ

ดาํรงชีวิตแบบเดมิแบบครบวงจร ปรบัเปลียนการเกษตรเชิงเดียวทีทาํลายสิงแวดลอ้มมาสู่การทาํเกษตรใน

รูปแบบการอนรุกัษด์นิและนาํ ราษฎรในพืนทีไดมี้คณุภาพชีวิตทีดีภายใตท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มที

สมดลุ 



อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วตอ่วา่ การรว่มลงนามบนัทกึความเขา้ใจ เพอืสง่เสรมิและสนบัสนนุการอนรุกัษ์ดินและนาํ ในพนืทป่ีา

สงวนแหง่ชาติ ลุม่นาํชนัท ี  และ  ไดร้บัความรว่มมืออยา่งดจีากกลุม่พนัธมิตร ไดแ้ก่ มลูนิธินวตักรรมเกษตรอินทรยีไ์ทย 

(TOF), องคก์ารกองทนุสตัวป่์าโลกสากล (สาํนกังานประเทศไทย), บรษัิท กลุม่เซ็นทรลั จาํกดั และ บรษัิท ไทยคม จาํกดั 

(มหาชน) ซงึทกุหนว่ยงานตา่งมุง่หวงัพฒันาคณุภาพชีวติของพีนอ้งประชาชนในพืนทใีหด้ีขนึอยา่งยงัยืน รวมถึงรกัษา

ทรพัยากรป่าไมข้องประเทศใหค้งอยูอ่ยา่งสมดลุ อยา่งไรก็ตาม การดาํเนินงานภายใตบ้นัทกึความเขา้ใจดงักลา่ว นอกจาก

สะทอ้นแนวนโยบายรฐับาลในการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนทีดินของราษฎรใหเ้ป็นอยา่งเป็นรูปธรรมแลว้ ยงัเป็นการประยกุต์

แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหมห่รอืเศรษฐกิจสีเขยีว BCG  ของรฐับาล สนบัสนนุการแกไ้ขปัญหาการเปลียนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศในการบรรลเุป้าหมายความเป็นกลางทางคารบ์อน และการปลดปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นศนูย ์ทังน ีตนได้

หารอืกบัพนัธมิตรในการขยายผลในพืนทอีนื ๆ รวมถึงการถอดบทเรยีนในพืนทตีน้แบบแหง่น ีเพือพฒันาตอ่ยอดสูก่าร

ดาํเนินงานในพนืทป่ีาสงวนแหง่ชาติพืนทอีนืตอ่ไป 

 

 

 

 

 



 

 



 

“ผมตอ้งขอขอบคณุพนัธมิตรทกุหนว่ยงานทีมีความมุง่มนัและตงัใจชว่ยเหลอืพนีอ้งประชาชนในพนืท ีและตระหนกัถึง

ความสาํคญัของทรพัยากรป่าไมข้องประเทศใหส้ามารถคงอยูอ่ยา่งสมบรูณแ์ละยงัยืน นอกจากนี ตนไดส้งัการใหเ้จา้หนา้ทีใน

พนืทตีิดตามและดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ดรว่มกบัทกุภาคสว่นและสาํรวจพืนทอีนืทมีคีวามพรอ้มในการขยายผลการดาํเนินงาน 

โดยคาดวา่จะมีอีกหลายชมุชนทีมีความตอ้งการรว่มโครงการ ซึงกรมป่าไมจ้ะไดป้ระสานงานและเรง่รดัดาํเนินงานเพือสรา้ง

ประโยชนใ์หก้บัพีนอ้งประชาชนในพืนทอีนื ๆ ตอ่ไป” นายสรุชยั กลา่ว 


