




เขตควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
	 สวัสดีค่ะ	 กลับมาพบกันอีกแล้ว	 ท่ามกลางอุณหภูมิ 
ท่ีร้อนระอุทะลุทะลวง	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ของโลกท่ี ดูจะ ร้อนแรงขึ้นทุกปี 	 ปัญหาในช่วงฤดูร้อนสิ่ งที่ 
น่าเป็นห่วงและเฝ้าระวัง	 น่ันก็คือ	 ไฟไหม้ป่า	 ซ่ึงสร้างความเสียหาย
ให้กับทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาล	 และยังส่งผลกระทบ 
ต่อสังคม	 เศรษฐกิจ	 และสุขภาพของประชาชนอีกด้วย	 อย่างไร 
กข็อความรว่มมอืทกุทา่น	หากพบเหน็ไฟไหมป้า่	กรุณาโทรแจ้งหนว่ย
ดับไฟในพื้นที่หรือโทรสายด่วน	1362	ตลอด	24	ชม.	
	 ถึงแม้กระแสไฟป่าท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 รวมทั้งมลพิษ 
ทางอากาศ	อันตรายจากค่าฝุ่นจิ๋ว	 PM	 2.5	 และโรคติดต่ออันตราย 
จากเชื้อไวรัสโควิด-19	 ท่ีเป็นเรื่องต้องคอยระวังและช่วยกันดูแล
ป้องกันอย่างสุดความสามารถแล้ว	 แต่กระแสการท่องเที่ยว 
เชงิอนรุกัษก์ม็าแรงแซงโคง้ไมแ่พก้นั	โดยเฉพาะการงดใชถ้งุพลาสตกิ
หูหิ้วในอุทยานแห่งชาติ	 และในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ทุกแห่ง	 หรือแม้แต่ 
ในชีวิตประจำาวัน	ปัจจุบันน้ีจะเห็นได้ว่าประชาชนเร่ิมต่ืนตัวและปฏิบัติตน
เป็นนักรักษ์โลกที่ดีกันมากขึ้น	ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีจริงๆ	ค่ะ
						ฉบับนี้	 เราได้นำาข่าวสารต่างๆ	และกิจกรรมเด่นของสำานักเรา 
ในหว้ง	3	เดือนทีผ่า่นมา	มานำาเสนอเช่นเคย	มกีจิกรรมเดน่หลายเรือ่ง
ด้วยกัน	เช่น	การวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า งานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาต ิ
การรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า	 ตลอดจนการควบคุมไฟป่า 
ในพ้ืนท่ีปา่อนรุกัษ	์ความสำาคญัของผูพ้ทิกัษป่์า การแกไ้ขปญัหาท่ีดนิ
ในพื้นท่ีอนุรักษ์	 และตบท้ายด้วยการพาท่านไปพิชิตลานหินปุ่ม 
ท่ีอุทยานแหง่ชาติภูหินรอ่งกลา้	และเพลดิเพลนิไปกบัการชมนกเงอืก
กรามช้างในอุทยานแห่งชาติตาดหมอก	 น่ีแค่เพียงบางส่วน	 ยังมี 
เรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง	ลองเข้าไปอ่านดูนะคะ...
	 ท้าย น้ี 	 ขอใ ห้ทุกท่ านดูแล รักษาสุขภาพให้แข็ งแรง	
ระมัดระวัง	 และป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19	 ที่กำาลัง 
แพร่ระบาดทั่วโลกอยู่ในขณะนี้	รวมทั้งฝุ่น	PM	2.5	ด้วยนะคะ...
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สบอ.11...บอกกล่าว   

สถานีควบคุมไฟป่าภูเมี่ยงและภูทอง	
ต.ชาติตระการ	อ.ชาติตระการ	จ.พิิษณุโลก

08-9704-1703
สถานีควบคุมไฟป่าภูสอยดาว

ต.บ่อภาค	อ.ชาติตระการ	จ.พิิษณุโลก

08-1727-7486
สถานีควบคุมไฟป่าภูหินร่องกล้า

ต.เนินเพิ่ม	อ.นครไทย	จ.พิษณุโลก

08-5915-6351
สถานีควบคุมไฟป่าทุ่งแสลงหลวง
ต.เข็กน้อย	อ.เขาค้อ	จ.เพชรบูรณ์

08-9527-1723
สถานีควบคุมไฟป่าน้ำาหนาว

ต.น้ำาหนาว	อ.น้ำาหนาว	จ.เพชรบูรณ์

08-1283-2621

สถานีควบคุมไฟป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่
ต.ท่าด้วง	อ.หนองไผ่	จ.เพชรบูรณ์

08-1031-1427
สถานีควบคุมไฟป่าเขาค้อ

ต.สะเดาะพง	อ.เขาค้อ	จ.เพชรบูรณ์

  08-0685-8555
สถานีควบคุมไฟป่าลำาน้ำาน่าน

ต.ผาเลือด	อ.ท่าปลา	จ.อุตรดิตถ์

 09-4635-6837
สถานีควบคุมไฟป่าต้นสักใหญ่่
ต.น้ำาไคร้	อ.น้ำาปาด	จ.อุตรดิตถ์

08-5715-3155

หรือ  สถานีควบคุมไฟป่าในพื้นที่  
จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ และ จ.อุตรดิตถ์
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	 ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีมักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำา	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	และพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ	 ทำาให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
อย่างมหาศาล	 ตลอดจนทรัพย์สินราชการและประชาชนบริเวณใกล้เคียง	 
นอกจากนี้	 ยังทำาให้เกิดปัญหาหมอกควัน	 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัย 
ของประชาชน	 รวมทั้งบดบังทัศนวิสัยในการคมนาคม	 และเกิดผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจ	 ซ่ึงสาเหตุการเกิดไฟป่า	 เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำา
ของมนุษย์	 เช่น	 เก็บหาของป่า	 เผาพื้นที่การเกษตร	 ล่าสัตว์	 เผาไร่	 ประมาท	 
แกล้งจุดไฟ	เป็นต้น
	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่า	 ทั้งให้ราษฎรได้มีส่วนร่วม	 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า	สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	11	จึงได้กำาหนด
ให้พื้นที่	 จ.พิษณุโลก	 จ.เพชรบูรณ์	 และ	 จ.อุตรดิตถ์	 เป็น	 “เขตควบคุมไฟป่า”	 
ฉบับนี้เราจึงนำามาบอกเล่าให้ทุกท่านได้ทราบ	ดังนี้

1.	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันท่ี	 30	 เมษายน	 2563	 
เม่ือมีความจำาเป็นต้องเผาวัชพืชในท่ีดินทำากินในเขตพื้นที่ป่าไม	้
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการผ่อนผันหรือ	
แก ้ ไขป ัญหาตามมติคณะรัฐมนตรี	 30	 มิถุนายน	 2541	 
ขอให้ราษฎรผูถ้อืครองทีด่นิดงักล่าวจดัทำาแนวกนัไฟ	พร้อมแจ้ง 
ขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้าน	 หรือกำานัน	 ในเขตปกครองท้องที ่
ก่อนดำาเนินการทุกครั้ง	 เพื่อประสานขอกำาลังเจ ้าหน้าที ่
ที่เกี่ยวข้อง	ในการควบคุมมิให้ไฟลุกลาม	หรือประสานกับสถานี
ควบคมุไฟป่าในพืน้ที	่เพือ่จดัเจ้าหน้าทีค่อยควบคมุมใิห้ไฟลกุลาม
เข้าไปยังพื้นที่อื่นๆ	 ที่มีสภาพป่าตามธรรมชาติโดยเด็ดขาด	 
หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ	 แล้วไฟลุกลามเข้าไปยังพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
และป่าสงวนแห่งชาติ	มีโทษจำาคุกและปรับตามกฎหมาย

2.	การจุดไฟเผาป่า	หรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปยังพื้นที่
สภาพป่าตามธรรมชาติ	 ในเขตพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาต	ิ 
ถือเป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้	 และในพื้นที ่
ป่าอนุรักษ์มีความผิดตามกฎหมาย	 พ.ร.บ.	 อุทยานแห่งชาติ	 
พ.ศ.	2562	และ	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2562	
ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่	 4	 ปี	 ถึง	 20	 ปี	 หรือปรับตั้งแต	่
400,000	บาท	ถึง	2,000,000	บาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ

3.	 ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่า	 หากพบเห็น 
ไฟไหม้ป่าบริเวณใดให้รีบช่วยกันดับไฟ
เสียแต ่ต ้น	 เพื่อไม ่ ให ้ ไฟขยายออก 
เป็นวงกว้าง	หากไฟรนุแรงไม่สามารถดับได้
ให ้ รีบแจ ้งสถานีควบคุมไฟป ่าหรือ 
สายด่วนพทิกัษ์ป่า	1362	ตลอด	24	ชัว่โมง

4.		กำานนั	ผูใ้หญ่บ้าน	ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน	
สารวตัรกำานนั	 สมาชกิสภาองค์การบรหิาร
ส่วนตำาบล	 ให้ถือเป็นหน้าท่ีต้องสอดส่อง
ดูแลให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตาม 
อย่างเข้มงวด	

ไฟป่า ดับได้
ด้วยจิตสำ นึก



 

 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	 ถือเป็นขุมทรัพย์ทรัพยากร
สำาคัญของประเทศชาติ	 อันเป็นฐานสำาคัญของต้นทุนชีวิต	 
“ผู้พิทักษ์ป่า”	 เสมือนคนเฝ้าบ้าน	 ที่คอยดูแล	 ปกป้อง	 รักษา	
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติให้รอดพ้นจากภัยคุกคามต่างๆ	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากขบวนการบุกรุกป่าและล่าสัตว์ป่า	 
นอกจากนี	้ยงัเกบ็ขอ้มลูต่างๆ	ของทรพัยากรธรรมชาต	ิเพ่ือนำามา
ประกอบการวางแผนการอนุรักษ์	 แม้การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ค่อนข้างยากลำาบาก	มีความเส่ียงภัยอันตรายนานัปการ	แต่พวกเขา
ก็ไม่เคยย่อท้อ	 ยังคงทุ่มเทแรงกายแรงใจ	 มุมานะกับการทำางาน
กนัอยา่งเตม็กำาลังความสามารถ	หวงัใหท้กุชวีติอยูก่นัอยา่งผาสกุ	
แต่ความตั้งใจจะไม่มีประโยชน์อันใด	 หากคนบางกลุ่มยังไม่รู้สึก
ตระหนัก	และเข้าใจถึงคุณค่าอันแท้จริงของการรักษาไว้	
	 เราขอเป็นสื่อกลางในการส่ือสารข้อมูล	 เพ่ือสร้าง 
ความรับรู้ความเข้าใจ	 และหวังให้คนบางกลุ่มที่เห็นแก่ประโยชน์
สว่นตน	จอ้งจะทำาลายทรพัยากรธรรมชาตซิึง่เปน็สมบตัสิว่นรวม
ของคนไทย	 ได้มีความตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากรป่าไม้
ท่ีเอ้ือคุณประโยชน์ต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม	 
มีส่วนร่วมในการช่วยถนอมรักษา	 
คิดก่อนทำาลายธรรมชาติ	มิเช่นน้ันแล้ว
ต่อให้มีผู้พิ ทักษ์ป่ามากเพียงใด	 
ก็คงยากท่ีเราจะ รักษาผืนป่าไ ว้
ใ ห้ อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น	 
หากไม่เริ่มที่ตัวเราเองด้วย

 คำาว่า	PM	(พีเอ็ม)	ย่อมาจาก	Particulate	Matters	คือฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน	 2.5	 ไมครอน	 มีขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 
ขนจมูกไม่สามารถกรองได้	 สามารถแพร่กระจายสู่ทางเดินหายใจ
และการทำางานในอวัยวะต่างๆ	ของร่างกาย	 

	 มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง	 
โรคหลอดเลือดในสมอง	โรคหัวใจขาดเลือด	โรคมะเร็งปอด	และโรคติดเช้ือ
เฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่าง	

	 หลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร	 ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
ที่จำาเป็นต้องออกข้างนอกบ้านหรือที่โล่งแจ้ง	 หม่ันทำาความสะอาดบ้าน
ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ	 และหากมีอาการผิดปกติ	 เช่น	 หายใจลำาบาก	
เหนื่อยล้าผิดปกติ	ไอรุนแรง	ควรพบแพทย์

ผู้พิทักษ์ป่า เสมือนคนเฝ้าบ้าน ที่คอยดูแล 
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

หวังให้ทุกชีวิตอยู่กันอย่างผาสุก 

4

 A: โรคติดต่อทางเดินหายใจ 
						ส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบ

 ผู้พิทักษ์ป่า (Forest Ranger) คือ “ผู้ทำาหน้าที่
ปกป้องมนุษย์ให้พ้นจากภัยธรรมชาติ และปกป้อง
ธรรมชาติให้พ้นจากการทำาลายของมนุษย์” 

 A: ไอ	จาม	หรือสัมผัสน้ำามูก		
						น้ำาลาย

 A:	มีไข้	ไอ	เจ็บคอ	มีน้ำามูก	
						เหนื่อยหอบ

การเผาในที่โล่ง

อุตสาหกรรมการผลิต

การผลิตไฟฟ้า

ฝุ่นจากการก่อสร้าง

ควันท่อไอเสียจากรถยนต์

การคมนาคมขนส่ง

PM 2.5 คืออะไร ?

PM 2.5 มาจากไหน ? 

PM 2.5 อันตรายแค่ไหน ?

ควรป้องกันและดูแลร่างกายอย่างไร ?

รู ้  เท่าทัน PM 2.5 
Q :

Q :

Q :

Q :

A:        

A:        

A:        

A:        

A:        
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เช้ือไวรัสโควิด-19 คืออะไร ?

การติดต่อผ่านทางใด ?

อาการเป็นอย่างไร ?

ควรป้องกันอย่างไร ?

Q :

Q :

Q :

Q :

3.	 กินร้อน	 ช้อนกลาง	 ล้างมือ		
				บ่อยๆ	
4.	 หลีกเลี่ยงการจับราวบันได/						
	 	 	ลูกบิดประตู	 ก๊อกนำ้า	 เป็นต้น
5.	 ไม่สัมผัสหรือใช้ของร่วมกับ		
				ผู้อื่น
6.	 สร้างนิสัยไม่เอามือมาสัมผัส		
				ใบหน้า	ตา	จมูก	ปาก
7.	 รกัษาร่างกายให้อุน่	และพกัผ่อน
				ให้เพียงพอ
8.		หากมอีาการหวัด	เจบ็คอ	ไอ	จาม
					ควรรบีไปพบแพทย์	พร้อมแจ้ง
	 	 	 ประวัติ	 หากมีการเดินทาง 
	 	 ไ ป ใ นปร ะ เ ทศกลุ ่มเ สี่ ย ง	 
					หรือคลุกคลีกับผู้ป่วย

ไม่เดินทางเข้าไปในพื้นที่	
ประเทศกลุ่มเสี่ยง
หลกีเลีย่งพ้ืนทีท่ีม่คีนแออดั	
หากจำาเป็นให้ใส่หน้ากาก
อนามยั

1.

2.



“คนอยู่กับป่า อย่างเกื้อกูล”
การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรกัษ์

ชุมชนในเขตป่าอนุรกัษ์ จำาเป็นต้องรู!้!

การสำ า รวจที่ ทำ า กิ น 	 ที่ อยู ่ อ าศั ยและพื้ นที่ 
ใช้ประโยชน์จากป่าอนรุกัษ์	กำาหนดให้ต้องแล้วเสรจ็
ภายใน	 240	 วัน	 (เริ่ม	 25	 พฤศจิกายน	 2562	 
สิ้นสุด	23	กรกฎาคม	2563)

พื้ น ที่ ที่ จ ะ ทำ า ก า ร สำ า ร ว จ ถื อ ค ร อ ง ที่ ดิ น 
เ ป ็ น ไปตามกรอบ เ วลาที่ เ ข ้ า ค รอบครอง
	 ก่อนมต	ิค.ร.ม.	30	มถินุายน	2541	ผูค้รอบครอง
บริเวณที่ดินเดิม	 มีสิทธิเข้าสู่กระบวนการสำารวจ
		 หลังมต	ิค.ร.ม.	30	มถินุายน	2541	ถงึคำาสัง่	 
คสช.	 ที่	 66/2557	 ลงวันท่ี	 17	 มิถุนายน	 2557	 
ไม ่ ใช ่ผู ้ครอบครองที่ดินเดิม	 เฉพาะผู ้ยากไร	้ 
ผู้มีรายได้น้อย	และผู้ไร้ที่ดินทำากิน

แจ ้งการครอบครองที่่ ดิน	ตามป ิดประกาศ 
ก่อนการสำารวจจะมกีารปิดประกาศ	ณ	ทีว่่าการอำาเภอ	
ที่ทำาการกำานัน	 /	 ผู้ใหญ่บ้าน		 ที่ทำาการ	 อบต.	
เทศบาล	 รวมถึงที่ทำาการอุทยานฯ	 ให้ชาวบ้าน
มา	แจ้งการครอบครอง�ตามวันเวลาและสถานที	่	 
ซึ่งระบุไว้ในใบปิดประกาศ	 ใครไม่มาแจ้ง�ให้ถือว่า
มีเจตนาสละการครอบครองที่ดิน

คณะทำางานสำารวจการครอบครองที่ดินระดับ 
พื้นที่ร่วมกับราษฎรในชุมชนทำาการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู ้ครอบครองที่ดิน	 เม่ือได้ผู ้มี
คุณสมบัติและจัดแปลงที่ดินเสร็จแล้ว	และจัดทำา
ขอบเขตโดยรอบพืน้ทีท่ีด่นิทำากนิให้เป็นทีย่อมรับ	 
ร่วมกันเรียกว่า	“เขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์” 

นำาผลการดำาเนนิงานทีค่ณะทำางานได้จดัทำาร่วมกบั
ราษฎรในชมุชนเสรจ็แล้ว	รายงานให้คณะกรรมการ
พิจารณาตรวจสอบรับรองผล	 และรายงานให ้
กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	พจิารณา

กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว ์ป ่า	 และพันธุ ์ พืช	 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ	จัดทำา
โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชา ติ 	 โดย ให ้สิทธิ์ ที่ ทำ ากิน 
มิให้เอกสารสิทธ์ิ		 เสนอคณะรัฐมนตรี	 เพื่อให้ 
ความเห็นชอบ	โดย	“ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา”

มีระยะเวลาโครงการฯ	 ตามพระราชกฤษฎีกา 
คราวละไม่เกิน� 20� ปี	 เพื่อให้ราษฎรสามารถ 
อยู ่อาศัยและทำากินภายในเขตป่าอนุรักษ ์ ได  ้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หากดำ า เนินตามแนวทาง	ที่ กำ าหนด	 ชุมชน 
สามารถใช้พื้นที่ตามขอบเขตเพื่อการอนุรักษ	์ 
ที่ตกลงร่วมกัน	 ภายใต้เงื่อนไขการใช้ประโยชน์
เก้ือกูลธรรมชาติ	 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 
ตามแนวพระราชดำาร	ิโดยมเีงือ่นไขสำาคญัคอืชมุชน
ต้องช่วยดแูลรกัษาป่าทีเ่หลืออยูไ่ม่ให้ถกูทำาลายอกี	
ทั้งนี้	เพื่อให้	“คนอยู่กับป่า�อย่างเกื้อกูล”�

	 หลังจาก	 พ.ร.บ.	 อุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2562	 และ	 พ.ร.บ.	 สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 
พ.ศ.	 2562	 มีผลบังคับใช้	 ตามมาตรา	 64	 พ.ร.บ.	 อุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2562	 และมาตรา	 121	 
พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2562	ให้กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	สำารวจ 
การถือครองท่ีดินของประชาชนท่ีอยู่อาศัย	 หรือทำากินในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	ให้แล้วเสร็จภายใน	240	วัน	นับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ	เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรที่มีอยู่ก่อนแล้วภายในเขตป่าอนุรักษ์	 ให้สามารถอยู่อาศัยและทำากินได ้
อย่างถกูต้องตามกฏหมาย	ฉบบันี	้เราขอนำาแนวทางการแก้ไขปัญหาทีดิ่นในพืน้ทีป่่าอนรัุกษ์มาบอกกล่าวกนั

1. 5.

6.

7.

8.

2.

3.

4.
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	 	 	 	 	 	 วันท่ี	 9	 มกราคม	 2563	นายยุทธชัย� ปัทมสนธิ	 ผู้อำานวยการสำานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี	 11		 
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	 “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ	 ประจำาปี	 2562”	 และงาน	 “วันอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ของชาติ	ประจำาปี	2563”	 โดยมนีายณรงค์�บ่วงรักษ์	ผู้อำานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า	กล่าวรายงาน	 
พรอ้มดว้ยหนว่ยงานราชการ	องค์กรภาคเอกชน	ทหาร	ตำารวจ	มลูนธิิ	ชมุชน	นกัเรียน	นกัศกึษา	และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมกว่า	1,000	คน	ณ	สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	11	ต.ท่าทอง	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก

สบอ.11 จัดงาน “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ”  

และงาน “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”

	 วนัที	่28	มกราคม	2563	นายยทุธชยั�ปัทมสนธ	ิผูอ้ำานวยการ 
สำานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ที่	 11	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 
ฝึกอบรม	 “หลักสูตรความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้	 ระบบนิเวศและ 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่า ไม้ 	 
สำาหรับเยาวชน	ประจำาปี	 2563”	ณ	 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม	
ต.บ้านแยง	 อ.นครไทย	 จ.พิษณุโลก	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้	 การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	 และกรอบงานเรดด์พลัสให้กับเยาวชน	 โดยมี
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม	 เข้าร่วมกิจกรรม	 
			จำานวน	70	คน
6

ฝึกอบรมหลักสูตรความรูด้้านทรพัยากร
ป่าไม้ ระบบนิเวศและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้

ผอ.สบอ.11 ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม 
หน่วยงานภาคสนาม

	 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	การจัดแสดงนิทรรศการ	ภายใต้แนวคิด	 “อนุรักษ์สัตว์ป่า	 รักษาสมดุลโลก”	การให้ความรู้การเพาะเล้ียง
สัตว์ป่าคุ้มครอง	 การรณรงค์งดใช้พลาสติกและโฟมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	 และในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	 การทำาลายซากเสือโคร่งของกลาง	 
สาธิตวิธีการควบคุมสัตว์อันตรายหรือสัตว์มีพิษ	การแสดงดนตรีสด	และกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลมากมาย

	 วันที่	 19-20	 กุมภาพันธ์	 2563	 นายยุทธชัย� ปัทมสนธิ  
ผู้อำานวยการสำานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี	 11	พร้อมด้วยผู้อำานวยการส่วน	
และหัวหน้ากลุ่มงาน	 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำาลังใจเจ้าหน้าที่	
หน่วยงานภาคสนามในสังกัดในพื้นท่ี	 จ.พิษณุโลก	 และ	 จ.อุตรดิตถ์	
พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานในเร่ืองการแก้ไขปัญหาที่ดิน 
ของราษฎรในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์	เน้นย้ำาการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียว
ไม่นำาถุงพลาสติกหูหิ้วเข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติ	 สร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนตระหนักถึงปัญหาไฟป่า	 หมั่นตรวจตรา 
และร่วมสนธิกำาลังเข้าควบคุมไฟป่า	 รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุข
ของผู้ใต้บังคับบัญชา	 และมอบนโยบายในประเด็นต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง
กับภารกิจหน้าที่	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น



	 วันที่	 9	 กุมภาพันธ์	 2563	 เวลา	 05.45	 น.	 สำานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่	 11	 ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์	 จัดกิจกรรม	 
“วิง่ตาดหมอกเพือ่ผูพ้ทิกัษป่์าและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วจงัหวัด
เพชรบูรณ์	 ประจำาปี	 2563”	ณ	 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
ต.นาป่า	 อ.เมือง	 จ.เพชรบูรณ์	 เพ่ือร่วมสมทบกองทุน
สวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า	กรณีได้รับบาดเจ็บ	
หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่	 และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์	 โดยมีนายสืบศักดิ์� เอ่ียมวิจารณ์� 
ผู้ ว่ า ร า ชก า ร จั งห วัด เพช ร บู ร ณ์ 	 เ ป็ นป ร ะ ธ าน ใ น พิ ธี เ ปิ ด	 
พร้อมด้วยนายสมหวัง� เรืองนิวัติศัย	 รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	 
สัตว์ป่า	 และพันธ์ุพืช	 นายยุทธชัย� ปัทมสนธิ 	 ผู้อำ านวยการ 
สำ านั กบ ริหารพื้ นที่ อ นุ รั กษ์ที่ 	 1 1 	 นายประสาน� เอี ยดสั งข์  
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก	 ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 
และนักว่ิงจากทั่วประเทศ	 เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน	 21	 กม.	 
มินิมาราธอน	10	กม.	ฟันรัน	5	กม.	และวิ่งเพื่อสุขภาพ	3	กม.	โดยได้รับ
การสนับสนุนเงินเข้ากองทุนผู้พิทักษ์ป่าเป็นเงินจำานวน	300,000	บาท	

	 วันที่	 18	กุมภาพันธ์	 2563	นายสุรชัย�อจลบุญ�ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พร้อมคณะเดินทางมา
ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	ณ	สำานักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ท่ี	 11	ต.ท่าทอง	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	 โดยมี	นายยุทธชัย� ปัทมสนธิ  
ผู้อำานวยการสำานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี	 11	 นำาเสนอสรุปผลการดำาเนินงาน
ตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 พร้อมด้วย 
ผู้อำานวยการส่วน	 และหัวหน้ากลุ่มงาน	 เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย 
การปฏิบัติงาน	 ในโอกาสน้ี	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ	 ได้ปลูกต้นรวงผ้ึง 
ไว้เป็นที่ระลึก	ณ	บริเวณสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	11	อีกด้วย

	 วันที่	24	กุมภาพันธ์	2563	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำาปาด	
จังหวัดอุตรดิตถ์	 และสถานีควบคุมไฟป่าต้นสักใหญ่	 จังหวัด
อุตรดิตถ์	ได้ร่วมกันเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์	เพ่ือปลุกกระแส	
สร้างจิตสำานึก	 รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน 
ตามชุมชนรอบแนวเขตป่าอนุรักษ์ 	 งดการจุดไฟเผาป่า	 
และตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของไฟป่าและควันพิษ 
จากไฟป่า	 เนื่องใน	 “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า”  
ซึ่งตรงกับวันที่	24	กุมภาพันธ์	ของทุกปี

ประชุมรบัการตรวจราชการตามแผน 
การตรวจราชการกระทรวง ทส.

24 กุมภาพันธ์
“วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า”
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	 อกีหนึง่อทุยานทีเ่ราจะพาท่านไปเทีย่วชมสตัว์ป่าน่ารกั	แห่งผนืป่า
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
กลุ่มป่าภูเขียว-นำ้าหนาว	หรือ		“ผืนป่าอีสานตะวันตก”	 (The Western 
Isan Forest Complex : WIFC)	 ถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาต ิ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์	 และความหลากหลายทางชีวภาพ	 สิ่งที่สามารถ 
ชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าได้เป็นอย่างดี	 คือการมีสิ่งที่มีชีวิต 
ซ่ึงเป็นสตัว์ป่าสวยงามและมแีนวโน้มใกล้สญูพนัธ์ุ	นัน่คือ	นกเงอืกกรามช้าง 
หรือมีชื่อเรียกอีกว่า	 นกกู๋กี้	 (Wreathed	 Hornbill)	 มีช่ือวิทยาศาสตร์ 

ว่า	 Rhyticeros	 undulates	 อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี	้ หากท่าน
ที่มาเที่ยวอุทยานหรือมากางเต็นท์พักแรม	 อาจมีโอกาส 

ได้พบเจอพวกเขาบินถลาเล่นลมอยู่ในผืนป่าธรรมชาติ		
นับว่าปัจจุบัน นกเงือกกรามช้าง เป็นสัตว์ป่าที่หาชม 
ได้ยาก อันเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก
แห่งนี้ เป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ควรค่า 
แก่การอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

อันล�้าค่าต่อไป

	 ถ้าเอ่ยถึงความงดงามของผืนป่าที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้สูงใหญ่	 ชื่อของ	 
อทุยานแห่งชาตภิหูนิร่องกล้า คงอยูใ่นใจของนกัเดนิทางทีห่ลงใหลธรรมชาต	ิ และหนึง่ในสถานที่
ท่องเที่ยวอันโดดเด่นท่ีนักท่องเท่ียวมาแล้วต้องห้ามพลาดเดินข้ึนไปพิชิต	 “ลานหินปุ่ม”	 ซึ่งมี 
ความสงูจากระดบันำา้ทะเล	1,262	เมตร	อยูห่่างจากทีท่ำาการอุทยาน	ประมาณ	4	กม.	อยูริ่มหน้าผา
ลักษณะเป็นลานหินผุดขึ้นเป็นปุ่มไล่เลี่ยกัน	คาดว่าเกิดจากการสึกกร่อนตามธรรมชาติของหิน
ทางเคมีและฟิสิกส์	ประกอบกับการขัดเกลาของกระแสลม	และสายฝน	ทางด้านประวัติศาสตร์	
ลานหินแห่งนี้ยังเป็นที่สำาหรับพักฟื้นคนไข้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย	 (พคท.)	 
เมื่อครั้งเป ็นสมรภูมิแห่งการสู ้รบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ฯ	 กับฝ ่ายความมั่นคง	 
เมื่อปี	 พ.ศ.	 2511-2525	 เน่ืองจากลมพัดเย็นสบาย	 อากาศบริสุทธิ์	 อย่างไรก็ลองหยิบไว ้
เป็นทางเลือกในการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติกันดูนะคะ...

              “นกเงือกกรามช้าง” 
      ดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนป่าตาดหมอก

มหัศจรรย์ ลานหินปุ่ม 
Lan Hin Pum


