
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 16 - 18 ม.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป$าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ, 

- จับมือป	องไฟ-ปลูกป�า-สร�างท่ีทำกิน (ไทยรัฐ 16 มกราคม 2564 หน�า 7) 

- โซไซต้ี: เอไอเอส ผนึก กระทรวงทรัพยากรฯ ยกระดับ โครงการ 'คนไทยไร� E-Waste' สู<วาระแห<งชาติ 
 (แนวหน�า 16 มกราคม 2564 หน�า 15) 

- ภาพข<าว: ไฟป�า (มติชน 18 มกราคม 2564 หน�า 9) 

- คาบลูกคาบดอก: อาฟเตอรCช็อกจากโซลารCเซลลC (ไทยรัฐ 16 มกราคม 2564 หน�า 6) 

 

ข�าวเว็บไซต, 

กระทรวงทรัพฯ แจง โครงการปลูกป�า ต�นไม�รอดกว<า 90 % ชี้ภาพต�นไม�แค<ผลัดใบ 

(ข<าวสด 15 มกราคม 2564) 

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_5742455 

ปลัด ทส. แจงภาพป�าแชรCในออนไลนCแค<ผลัดใบ (new18 15 มกราคม 2564) 

https://www.newtv.co.th/news/73994 

ต�นไม�ฌอน ไม<ตายแค<ผลัดใบ ปลัดกระทรวงทรัพฯ แจง (ประชาชาติธุรกิจ 15 มกราคม 2564) 

https://www.prachachat.net/social-media-viral/news-595026 

ป�าไม� แจง ห�วยตึงเฒ<า ไม�รอดกว<า 90 % ชี้ แค<ผลัดใบลดการคายน้ำ (มติชน 15 มกราคม 2564) 

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2530654 

ปม. แจงโครงการปลูกป�าห�วยตึงเฒ<า จ.เชียงใหม< ต�นไม�รอดตายกว<า 90% (เนชั่น 16 มกราคม 2564) 

https://www.nationtv.tv/main/content/378813282 

ปม. แจงโครงการปลูกป�าห�วยตึงเฒ<า จ.เชียงใหม< ต�นไม�รอดตายกว<า 90% (มวลชน 15 มกราคม 2564) 

https://www.muanchononlinenews.com/124695 

"ปม."แจงโครงการปลูกป�าห�วยตึงเฒ<า จ.เชียงใหม< ต�นไม�รอดตายกว<า 90% (สยามรัฐ 16 มกราคม 2564) 

https://siamrath.co.th/n/212328 

ปม. แจงโครงการปลูกป�าห�วยตึงเฒ<า จ.เชียงใหม< ต�นไม�รอดตายกว<า 90% (maxtvthailand 15 มกราคม 2564) 

https://maxtvthailandonline.com/?p=3640 

กรมป�าไม� ยันต�นไม� "ประวิตร-ฌอน" ปลูกป�าแม<ริมรอด 90% (ไทยพีบีเอส 15 มกราคม 2564) 

https://news.thaipbs.or.th/content/300344 

ผลิใบแล�ว ยืนยันต�นไม� "บ๊ิกป	อม-ฌอน" ปลูกห�วยตึงเฒ<ายังไม<ตาย (ไทยรัฐ 17 มกราคม 2564) 

https://www.thairath.co.th/news/local/north/2014312 



จนท.แจงต�นไม�ท่ีห�วยตึงเฒ<ายังไม<ตาย แค<กำลังผลัดใบพบอัตรารอดกว<า 80% (ไทยรัฐ 15 มกราคม 2564)  

https://www.thairath.co.th/news/local/north/2013452 

จนท.ป�าไม� พาชี้เป	าต�นไม� 'ฌอน' ร<วมปลูก อยู<ช<วงผลัดใบ เปgนไม�โตช�า ยันดูแลอย<างดี  

(เรื่องเล<าเสารC-อาทิตยC 17 มกราคม 2564) 

https://ch3plus.com/news/program/227402 

ป�าไม�เชียงใหม<แจง ต�นไม�ปลูกป�าห�วยตึงเฒ<ายังไม<ตาย แค<ผลัดใบ (ข<าวเช�าวันหยุด 15 มกราคม 2564) 

https://www.youtube.com/watch?v=bnAO3wtTXS8 

เร<งเก็บวัชพืชเพ่ือสกัดการลุกลามไฟป�า (maxtvthailand 15 มกราคม 2564) 

https://maxtvthailandonline.com/?p=3628 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23006
วันที่: เสาร์ 16 มกราคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: จับมือป้องไฟ-ปลูกป่า-สร้างที่ทำกิน

รหัสข่าว: C-210116039019(15 ม.ค. 64/07:47) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 21.07 Ad Value: 23,177 PRValue : 69,531 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14507
วันที่: เสาร์ 16 มกราคม 2564
Section: สุดสัปดาห์/-

หน้า: 15(กลาง)

คอลัมน์: โซไซตี้: เอไอเอส ผนึก กระทรวงทรัพยากรฯ ยกระดับ โครงการ 'คนไทยไร้ E-Waste' สู่...

รหัสข่าว: C-210116005110(16 ม.ค. 64/06:46) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 118.32 Ad Value: 106,488 PRValue : 319,464 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14507
วันที่: เสาร์ 16 มกราคม 2564
Section: สุดสัปดาห์/-

หน้า: 15(กลาง)

คอลัมน์: โซไซตี้: เอไอเอส ผนึก กระทรวงทรัพยากรฯ ยกระดับ โครงการ 'คนไทยไร้ E-Waste' สู่...

รหัสข่าว: C-210116005110(16 ม.ค. 64/06:46) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 118.32 Ad Value: 106,488 PRValue : 319,464 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14507
วันที่: เสาร์ 16 มกราคม 2564
Section: สุดสัปดาห์/-

หน้า: 15(กลาง)

คอลัมน์: โซไซตี้: เอไอเอส ผนึก กระทรวงทรัพยากรฯ ยกระดับ โครงการ 'คนไทยไร้ E-Waste' สู่...

รหัสข่าว: C-210116005110(16 ม.ค. 64/06:46) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 118.32 Ad Value: 106,488 PRValue : 319,464 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15653
วันที่: จันทร์ 18 มกราคม 2564
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 9(บน)

ภาพข่าว: ไฟป่า

รหัสข่าว: C-210118038060(17 ม.ค. 64/05:25) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 14.35 Ad Value: 22,242.50 PRValue : 66,727.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23006
วันที่: เสาร์ 16 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(กลาง)

คอลัมน์: คาบลูกคาบดอก: อาฟเตอร์ช็อกจากโซลาร์เซลล์

รหัสข่าว: C-210116009021(16 ม.ค. 64/02:03) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 40.35 Ad Value: 44,385 PRValue : 133,155 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

   

กระทรวงทรัพฯ แจง โครงการปลูกป�า ต�นไม�รอดกว�า 90 % ชี้ภาพต�นไม�แค�ผลัดใบ 

15 ม.ค. 2564  https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_5742455 

จากกรณีกระแสวิพากษDวิจารณDในโลกโซเชียลถึงโครงการปลูกป�า พ้ืนท่ีบริเวณป�าดอยสุเทพ บ�านศาลา (ห�วยตึงเฒ�า) ม.3 ต.

ดอนแก�ว อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� ซ่ึงเกิดดราม�าข้ึน หลัง นายฌอน ชมพล.อ.ประวิตร ว�าเปUนผู�ใหญ�ท่ีน�ารัก จนเปUนกระแสและลาม

ไปสู�การขุดเงินบริจาค และเรื่องราวต�างๆ ของ ฌอน บูรณะหิรัญ แต�พบว�า ผ�านไปแค�ครึ่งปX ต�นไม�ท่ีร�วมปลูกกันไว� กลับแห�ง

เหี่ยวไปหมด 

เม่ือวันท่ี 15 ม.ค. นายจตุพร บุรุษพัฒนD ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) กล�าวว�า ได�รับรายงานจาก

นายอดิศร นุชดำรงคD อธิบดีกรมป�าไม� แล�วว�า โครงการปลูกป�าในครั้งนั้นมีต�นไม�รอดกว�า 90 เปอรDเซ็นตD ซ่ึงถือว�าเปUนเรื่องปกติ

ของการปลูกป�า ในภาพรวมถือว�ากล�าไม�มีการเติบโต ส�วนภาพท่ีเห็นในโลกออนไลนDคาดว�าต�นไม�กำลังผลัดใบ จึงอาจดูเหมือน

ยืนต�นไม� ใบไม�ร�วงหมด ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีก็เข�าไปดูแลท้ังเคลียรDวัชพืชรอบๆต�นกล�าท่ีปลูกไว� และในส�วนท่ีต�นไม�ตายเจ�าหน�าท่ีก็ต�อง

เข�าไปปลูกเสริมทดแทน ซ่ึงในครั้งนั้นเปUนการฟ]^นฟูป�าบริเวณป�าดอยสุเทพ บ�านศาลา (ห�วยตึงเฒ�า) ท่ีถูกไฟป�าไหม�เสียหาย 

โดยปลูกป�านำร�องเพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�มากข้ึน 

นายจตุพร กล�าวอีกว�า อย�างไรก็ตามในโครงการรวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ทางกระทรวงทรัพยากร

ฯ ได�ตั้งเป_าจะปลูกป�าในครบ 2.68 ล�านต�นท่ัวประเทศ โดยเลือกใช�พ้ืนท่ีท่ีเสื่อมโทรมเพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ได�

ภายในปX 2570 

 

 

 

 

 



 

    

ปลัด ทส. แจงภาพป�าแชรDในออนไลนDแค�ผลัดใบ   https://www.newtv.co.th/news/73994   15 ม.ค. 64 

ปลัด ทส. แจงปลูกป�าห�วยตึงเฒ�าต�นไม�รอดกว�า 90 เปอรDเซ็นตD ชี้กรณีภาพท่ีแชรDในออนไลนDแค�ผลัดใบ 

จากกรณีผู�ใช�เฟซบุbก Tee Hit ได�โพสตDข�อความระบุว�า "ฌอน นายจำได�ม้ัย ป�าท่ีนายเคยมาปลูก ต�นไม�ท่ีนายเคยปลูกก็ยังไม�มี

ใบงอกมาสักใบเลย ผ�านไปเปUนปXแล�ว นายกลับมาดูแลบ�าง"ตามท่ีนำเสนอข�าวไปแล�วนั้น 

ล�าสุดเม่ือวันท่ี 15 ม.ค. นายจตุพร บุรุษพัฒนD ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) กล�าวว�า ได�รับรายงาน

จากนายอดิศร นุชดำรงคD อธิบดีกรมป�าไม� แล�วว�า โครงการปลูกป�าในครั้งนั้นมีต�นไม�รอดกว�าร�อยละ 90 ซ่ึงถือว�าเปUนเรื่องปกติ

ของการปลูกป�า ในภาพรวมถือว�ากล�าไม�มีการเติบโต ส�วนภาพท่ีเห็นในโลกออนไลนDคาดว�าต�นไม�กำลังผลัดใบ จึงอาจดูเหมือน

ต�นไม�ตาย ใบไม�ร�วงหมด ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีก็เข�าไปดูแลท้ังเคลียรDวัชพืชรอบๆ ต�นกล�าท่ีปลูกไว� และในส�วนท่ีต�นไม�ตาย เจ�าหน�าท่ีก็

ต�องเข�าไปปลูกเสริมทดแทน ซ่ึงในครั้งนั้นเปUนการฟ]^นฟูป�าบริเวณป�าดอยสุเทพ บ�านศาลา (ห�วยตึงเฒ�า) ท่ีถูกไฟป�าไหม�เสียหาย 

โดยปลูกป�านำร�องเพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�มากข้ึน อย�างไรก็ตามในโครงการรวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือฟ]^นฟูป�าและ

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ทางกระทรวงทรัพยากรฯ ได�ตั้งเป_าจะปลูกป�าให�ให�ครบ 2.68 ล�านต�นท่ัวประเทศ โดยเลือกใช�พ้ืนท่ีท่ีเสื่อม

โทรมเพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ได�ภายในปX 2570  

ด�านนายอดิศร กล�าวว�า ตนได�สั่งการให�เจ�าหน�าท่ีกรมป�าไม�เข�าไปสำรวจแล�ว พบว�าต�นไม�รอดประมาณ 90 เปอรDเซ็นตD โดยช�วง

นี้ต�นไม�จะผลัดใบจึงอาจดูเหมือนต�นไม�ตาย แต�ยืนยันว�าเจ�าหน�าท่ี โดยส�วนส�งเสริมการปลูกป�า สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 

1 (เชียงใหม�) ยังคงเข�าไปดูแลต�อเนื่อง และแผ�วถางวัชพืช ตัดหญ�าในพ้ืนท่ีปลูกป�า ส�วนในงานปลูกป�าครั้งนั้น ทางกรมป�าไม�

เปUนหน�วยงานท่ีเตรียมกล�าไม�ไว�ให� 

ผู�สื่อข�าวรายงานว�า เม่ือวันท่ี 21 พ.ค. 2563 พล.อ.ประวิตร วงษDสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปUนประธานปลูกป�า ภายใต� 

"โครงการรวมใจไทย ปลูกต�นไม� เพ่ือฟ]^นฟูป�า และเพ่ือพ้ืนท่ีสีเขียว" มี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล�เอม (ทส.) พร�อมด�วยข�าราชการระดับสูงเข�าร�วมจำนวนมาก รวมท้ังมีผู�ว�าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยงานจัด

ข้ึนท่ีบริเวณป�าดอยสุเทพ บ�านศาลา (ห�วยตึงเฒ�า) หมู�ท่ี 3 ต.ดอนแก�ว อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� มีพ้ืนท่ีการปลูกรวม 210 ไร� ซ่ึง

เปUนบริเวณท่ีได�รับความเสียหายจากไฟป�าช�วงเดือน ม.ค.-มี.ค.2563 ซ่ึงในครั้งนั้น "ฌอน บูรณะหิรัญ" ได�มาร�วมกิจกรรมปลูก

ป�าท่ีห�วยตึงเฒ�า ด�วย พร�อมทำคลิปวิดีโอท่ีมีการพูดถึง พล.อ.ประวิตร จนกลายเปUนกระเเสดราม�าตามมา 



 

 

ต�นไม�ฌอน ไม�ตายแค�ผลัดใบ ปลัดกระทรวงทรัพฯ แจง 

วันท่ี 15 มกราคม 2564 - 15:01 น.   https://www.prachachat.net/social-media-viral/news-595026 

ปลัดกระทรวงทรัพฯ แจง โครงการปลูกป�า ต�นไม�รอดกว�า 90 % ชี้ภาพต�นไม�แค�ผลัดใบ 

วันท่ี 15 มกราคม 2564 ข�าวสดรายงาน นายจตุพร บุรุษพัฒนD ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) 

กล�าวถึงกรณี กรณีกระแสวิพากษDวิจารณDในโลกโซเชียลถึงโครงการปลูกป�า ในกิจกรรมงาน Climate Festival @North ท่ีอ�าง

เก็บน้ำ ห�วยตึงเฒ�า อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� ท่ีนายฌอน บูรณะหิรัญ และพล.อ.ประวิตร วงาDสุวรรณเข�าร�วมด�วย พบว�า ผ�านไปแค�

ครึ่งปX ต�นไม�ท่ีร�วมปลูกกันไว� กลับแห�งเหี่ยวไปหมด 

ว�า ได�รับรายงานจากนายอดิศร นุชดำรงคD อธิบดีกรมป�าไม� แล�วว�า โครงการปลูกป�าในครั้งนั้นมีต�นไม�รอดกว�า 90 เปอรDเซ็นตD 

ซ่ึงถือว�าเปUนเรื่องปกติของการปลูกป�า ในภาพรวมถือว�ากล�าไม�มีการเติบโต ส�วนภาพท่ีเห็นในโลกออนไลนDคาดว�าต�นไม�กำลัง

ผลัดใบ จึงอาจดูเหมือนยืนต�นไม� ใบไม�ร�วงหมด ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีก็เข�าไปดูแลท้ังเคลียรDวัชพืชรอบๆต�นกล�าท่ีปลูกไว� และในส�วนท่ี

ต�นไม�ตายเจ�าหน�าท่ีก็ต�องเข�าไปปลูกเสริมทดแทน ซ่ึงในครั้งนั้นเปUนการฟ]^นฟูป�าบริเวณป�าดอยสุเทพ บ�านศาลา (ห�วยตึงเฒ�า) ท่ี

ถูกไฟป�าไหม�เสียหาย โดยปลูกป�านำร�องเพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�มากข้ึน 

นายจตุพร กล�าวอีกว�า อย�างไรก็ตามในโครงการรวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ทางกระทรวงทรัพยากร

ฯ ได�ตั้งเป_าจะปลูกป�าในครบ 2.68 ล�านต�นท่ัวประเทศ โดยเลือกใช�พ้ืนท่ีท่ีเสื่อมโทรมเพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ได�

ภายในปX 2570 

 

 

 

 



 

   

ป�าไม� แจง ห�วยตึงเฒ�า ไม�รอดกว�า 90 % ชี้ แค�ผลัดใบลดการคายน้ำ 

วันท่ี 15 มกราคม 2564 - 14:47 น.  https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2530654 

ทส.แจง โครงการปลูกป�า ต�นไม�รอดกว�า 90 % ชี้ภาพต�นไม�แค�ผลัดใบ 

กรณีโครงการรวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีมีพล.อ.ประวิตร วงษDสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปUน

ประธานในพิธี ปลูกป�านำร�องในพ้ืนท่ีบริเวณป�าดอยสุเทพ บ�านศาลา (ห�วยตึงเฒ�า) ม.3 ต.ดอนแก�ว อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� รวม

เนื้อท่ีรวม 210 ไร� จำนวน 1,300 ต�น เม่ือวันท่ี 22 พ.ค. 2563 โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) 

กระทรวงมหาดไทย(มท.) ร�วมจัดงาน และการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย(ททท.)ได�ว�าจ�าง “ฌอน บูรณะหิรัญ” นักสร�างแรง

บันดาลใจ มาร�วมปลูกป�า วงเงินประมาณ 7 ล�านบาท อีกท้ังนายฌอนยังได�ชมพล.อ.ประวิตร ว�าเปUนผู�ใหญ�ท่ีน�ารัก จนเปUน

กระแสและลามไปสู�การขุดเงินบริจาค และเรื่องราวต�างๆ ของ ฌอน บูรณะหิรัญ นั้น 

โดยขณะนี้มีกระแสวิพากษDวิจารณDในโลกโซเชียลถึงโครงการปลูกป�าดังกล�าว พร�อมเผยแพร�ภาพพร�อมระบุว�า ผ�านไปแค�ครึ่งปX 

ต�นไม�ท่ีร�วมปลูกกันไว� กลับแห�งเหี่ยวไปหมด 

เม่ือวันท่ี 15 มกราคม นายจตุพร บุรุษพัฒนD ปลัด ทส. กล�าวว�า ได�รับรายงานจากนายอดิศร นุชดำรงคD อธิบดีกรมป�าไม� แล�วว�า 

โครงการปลูกป�าในครั้งนั้นมีต�นไม�รอดกว�า 90 เปอรDเซ็นตD ซ่ึงถือว�าเปUนเรื่องปกติของการปลูกป�า ในภาพรวมถือว�ากล�าไม�มีการ

เติบโต ส�วนภาพท่ีเห็นในโลกออนไลนDคาดว�าต�นไม�กำลังผลัดใบ จึงอาจดูเหมือนยืนต�นไม� ใบไม�ร�วงหมด ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีก็เข�าไปดูแลท้ัง

เคลียรDวัชพืชรอบๆต�นกล�าท่ีปลูกไว� และในส�วนท่ีต�นไม�ตายเจ�าหน�าท่ีก็ต�องเข�าไปปลูกเสริมทดแทน ซ่ึงในครั้งนั้นเปUนการฟ]^นฟูป�า

บริเวณป�าดอยสุเทพ บ�านศาลา (ห�วยตึงเฒ�า) ท่ีถูกไฟป�าไหม�เสียหาย โดยปลูกป�านำร�องเพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�มากข้ึน 

นายจตุพร กล�าวอีกว�า อย�างไรก็ตามในโครงการรวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ทส. ได�ตั้งเป_าจะปลูกป�า

ในครบ 2.68 ล�านต�นท่ัวประเทศ โดยเลือกใช�พ้ืนท่ีท่ีเสื่อมโทรมเพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ได�ภายในปX 2570 

ด�านนายอดิศร กล�าวว�า สั่งการให�เจ�าหน�าท่ีลงพ้ืนท่ีไปตรวจสอบแล�ว ยืนยันว�าต�นไม�ไม�ได�ตาย เพราะลักษณะใบยังมีความสด

อยู� แต�ด�วยความท่ีขณะนี้เปUนฤดูแล�ง พ้ืนท่ีภาคเหนือป�าเต็งรังจะมีการท้ิงใบตามปกติ เพ่ือลดการคายน้ำ เปUนการปรับตัวตาม

ธรรมชาติเพ่ือให�ชีวิตอยู�รอด 



 

ปม. แจงโครงการปลูกป�าห�วยตึงเฒ�า จ.เชียงใหม� ต�นไม�รอดตายกว�า 90% 

16 ม.ค. 2564  https://www.nationtv.tv/main/content/378813282 

อดิศร นุชดำรงคD อธิบดีกรมป�าไม� ยัน ต�นไม�ท่ีนายฌอน บูรณะหิรัญ ไลฟtโค�ชชื่อดัง มีเปอรDเซ็นรอดตายเกิน 90 % แต�เนื่องจาก

สภาพอากาศในปuจจุบันอยู�ในช�วงฤดูแล�ง มีสภาพลักษณะของการผลัดใบตามธรรมชาติ 

จากกรณีข�าวผ�านสื่อสังคมออนไลนD กรณีต�นไม�ท่ีนายฌอน บูรณะหิรัญ ไลฟtโค�ชชื่อดัง ไปร�วมกิจกรรมปลูกป�าตามโครงการรวม

ใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว บริเวณห�วยตึงเฒ�า ล�าสุดพ้ืนท่ีดังกล�าว เผยให�เห็นสภาพความเสื่อมโทรมดู

แห�งแล�ง ต�นไม�ท่ีปลูกไว�เหลือแต�ก่ิงเหี่ยวแห�งตายนั้น 

นายอดิศร นุชดำรงคD อธิบดีกรมป�าไม� ได�ทราบเรื่องดังกล�าวแล�วจึงสั่งการให�นายกมล นวลใย ผู�อำนวยการสำนักจัดการ

ทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม�) ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริงโดยเร�งด�วน และได�รับรายงานว�า ได�ส�งนักวิชาการป�าไม�ลงพ้ืนท่ี

ตรวจสอบ พบว�าอัตราการรอดตายของต�นไม�ท่ีปลูกตามโครงการรวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว บริเวณ

ห�วยตึงเฒ�ามีเปอรDเซ็นรอดตายเกิน 90 % แต�เนื่องจากสภาพอากาศในปuจจุบันอยู�ในช�วงฤดูแล�ง มีสภาพลักษณะของการผลัด

ใบตามธรรมชาติ ซ่ึงนักวิชาการป�าไม�ได�ชี้ให�เห็นว�าสภาพต�นไม�ท่ีพบเห็นในขณะนี้อยู�ในช�วงการท้ิงใบ ซ่ึงเปUนสภาพปกติของ

ต�นไม�ป�าในฤดูแล�ง พร�อมท้ังได�พิสูจนDข�อเท็จจริงให�สื่อมวลชนได�เห็น โดยการขูดต�นไม�ให�ดูว�าต�นไม�ท่ีท้ิงใบยังมีสภาพสดไม�แห�ง

และพร�อมผลิใบเม่ือผ�านพ�นฤดูแล�งตามสภาพของไม�ป�า ซ่ึงมีอัตราการรอดตายเกินกว�า 90 เปอรDเซ็นตD 

ท้ังนี้ กรมป�าไม� ได�ติดตามโครงการดังกล�าวอย�างต�อเนื่อง โดยล�าสุดเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 นำเจ�าหน�าท่ีป�าไม� จิตอาสา 

และทหารเจ�าของพ้ืนท่ีลงทำการบำรุงรักษาต�นไม� แผ�วถางวัชพืช และตัดหญ�าในบริเวณดังกล�าว 

 

 



 

ปม. แจงโครงการปลูกป�าห�วยตึงเฒ�า จ.เชียงใหม� ต�นไม�รอดตายกว�า 90% 

15/01/2021   https://www.muanchononlinenews.com/124695 

ตามท่ีได�มีข�าวผ�านสื่อสังคมออนไลนD กรณีต�นไม�ท่ีนายฌอน บูรณะหิรัญ ไลฟtโค�ชชื่อดัง ไปร�วมกิจกรรมปลูกป�าตามโครงการ

รวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว บริเวณห�วยตึงเฒ�า ล�าสุดพ้ืนท่ีดังกล�าว เผยให�เห็นสภาพความเสื่อม

โทรมดูแห�งแล�ง ต�นไม�ท่ีปลูกไว� เหลือแต�ก่ิงเหี่ยวแห�งตายนั้น 

นายอดิศร นุชดำรงคD อธิบดีกรมป�าไม� ได�ทราบเรื่องดังกล�าวแล�วจึงสั่งการให�นายกมล นวลใย ผู�อำนวยการสำนักจัดการ

ทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม�) ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริงโดยเร�งด�วน และได�รับรายงานว�า ได�ส�งนักวิชาการป�าไม�ลงพ้ืนท่ี

ตรวจสอบ พบว�าอัตราการรอดตายของต�นไม� 

ท่ีปลูกตามโครงการรวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว บริเวณห�วยตึงเฒ�า มีเปอรDเซ็นรอดตายเกิน 90 % 

แต�เนื่องจากสภาพอากาศในปuจจุบันอยู�ในช�วงฤดูแล�ง มีสภาพลักษณะของการผลัดใบตามธรรมชาติ ซ่ึงนักวิชาการป�าไม�ได�

ชี้ให�เห็นว�าสภาพต�นไม�ท่ีพบเห็น 

ในขณะนี้อยู�ในช�วงการท้ิงใบ ซ่ึงเปUนสภาพปกติของต�นไม�ป�าในฤดูแล�ง พร�อมท้ังได�พิสูจนDข�อเท็จจริงให�สื่อมวลชนได�เห็น โดย

การขูดต�นไม�ให�ดูว�าต�นไม�ท่ีท้ิงใบยังมีสภาพสดไม�แห�ง และพร�อมผลิใบเม่ือผ�านพ�นฤดูแล�งตามสภาพของไม�ป�า ซ่ึงมีอัตราการ

รอดตายเกินกว�า 90 เปอรDเซ็นตD 

ท้ังนี้ กรมป�าไม� ได�ติดตามโครงการดังกล�าวอย�างต�อเนื่อง โดยล�าสุดเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 นำเจ�าหน�าท่ีป�าไม� จิตอาสา 

และทหารเจ�าของพ้ืนท่ีลงทำการบำรุงรักษาต�นไม� แผ�วถางวัชพืช และตัดหญ�าในบริเวณดังกล�าว 

 



 

    

"ปม."แจงโครงการปลูกป�าห�วยตึงเฒ�า จ.เชียงใหม� ต�นไม�รอดตายกว�า 90%  

 สยามรัฐออนไลนD  16 มกราคม 2564   https://siamrath.co.th/n/212328 

ตามท่ีได�มีข�าวผ�านสื่อสังคมออนไลนD กรณีต�นไม�ท่ีนายฌอน บูรณะหิรัญ ไลฟtโค�ชชื่อดัง ไปร�วมกิจกรรมปลูกป�าตามโครงการ

รวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว บริเวณห�วยตึงเฒ�า ล�าสุดพ้ืนท่ีดังกล�าว เผยให�เห็นสภาพความเสื่อม

โทรมดูแห�งแล�ง ต�นไม�ท่ีปลูกไว�เหลือแต�ก่ิงเหี่ยวแห�งตายนั้น 

นายอดิศร นุชดำรงคD อธิบดีกรมป�าไม� ได�ทราบเรื่องดังกล�าวแล�วจึงสั่งการให�นายกมล นวลใย ผู�อำนวยการสำนักจัดการ

ทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม�) ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริงโดยเร�งด�วน และได�รับรายงานว�า ได�ส�งนักวิชาการป�าไม�ลงพ้ืนท่ี

ตรวจสอบ พบว�าอัตราการรอดตายของต�นไม�ท่ีปลูกตามโครงการรวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว บริเวณ

ห�วยตึงเฒ�า มีเปอรDเซ็นรอดตายเกิน 90 % แต�เนื่องจากสภาพอากาศในปuจจุบันอยู�ในช�วงฤดูแล�ง มีสภาพลักษณะของการผลัด

ใบตามธรรมชาติ ซ่ึงนักวิชาการป�าไม�ได�ชี้ให�เห็นว�าสภาพต�นไม�ท่ีพบเห็นในขณะนี้อยู�ในช�วงการท้ิงใบ ซ่ึงเปUนสภาพปกติของ

ต�นไม�ป�าในฤดูแล�ง พร�อมท้ังได�พิสูจนDข�อเท็จจริงให�สื่อมวลชนได�เห็น โดยการขูดต�นไม�ให�ดูว�าต�นไม�ท่ีท้ิงใบยังมีสภาพสดไม�แห�ง 

และพร�อมผลิใบเม่ือผ�านพ�นฤดูแล�งตามสภาพของไม�ป�า ซ่ึงมีอัตราการรอดตายเกินกว�า 90 เปอรDเซ็นตD 

ท้ังนี้ กรมป�าไม� ได�ติดตามโครงการดังกล�าวอย�างต�อเนื่อง โดยล�าสุดเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 นำเจ�าหน�าท่ีป�าไม� จิตอาสา 

และทหารเจ�าของพ้ืนท่ีลงทำการบำรุงรักษาต�นไม� แผ�วถางวัชพืช และตัดหญ�าในบริเวณดังกล�าว 

 



 

ปม. แจงโครงการปลูกป�าห�วยตึงเฒ�า จ.เชียงใหม� ต�นไม�รอดตายกว�า 90% 

มกราคม 15, 2021  https://maxtvthailandonline.com/?p=3640 

ตามท่ีได�มีข�าวผ�านสื่อสังคมออนไลนD กรณีต�นไม�ท่ีนายฌอน บูรณะหิรัญ ไลฟtโค�ชชื่อดัง ไปร�วมกิจกรรมปลูกป�าตามโครงการ

รวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว บริเวณ 

ห�วยตึงเฒ�า ล�าสุดพ้ืนท่ีดังกล�าว เผยให�เห็นสภาพความเสื่อมโทรมดูแห�งแล�ง ต�นไม�ท่ีปลูกไว� 

เหลือแต�ก่ิงเหี่ยวแห�งตายนั้น 

นายอดิศร นุชดำรงคD อธิบดีกรมป�าไม� ได�ทราบเรื่องดังกล�าวแล�วจึงสั่งการให�นายกมล นวลใย ผู�อำนวยการสำนักจัดการ

ทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม�) ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริงโดยเร�งด�วน และได�รับรายงานว�า ได�ส�งนักวิชาการป�าไม�ลงพ้ืนท่ี

ตรวจสอบ พบว�าอัตราการรอดตายของต�นไม� 

ท่ีปลูกตามโครงการรวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว บริเวณห�วยตึงเฒ�า 

มีเปอรDเซ็นรอดตายเกิน 90 % แต�เนื่องจากสภาพอากาศในปuจจุบันอยู�ในช�วงฤดูแล�ง มีสภาพลักษณะของการผลัดใบตาม

ธรรมชาติ ซ่ึงนักวิชาการป�าไม�ได�ชี้ให�เห็นว�าสภาพต�นไม�ท่ีพบเห็น 

ในขณะนี้อยู�ในช�วงการท้ิงใบ ซ่ึงเปUนสภาพปกติของต�นไม�ป�าในฤดูแล�ง พร�อมท้ังได�พิสูจนDข�อเท็จจริงให�สื่อมวลชนได�เห็น โดย

การขูดต�นไม�ให�ดูว�าต�นไม�ท่ีท้ิงใบยังมีสภาพสดไม�แห�ง 

และพร�อมผลิใบเม่ือผ�านพ�นฤดูแล�งตามสภาพของไม�ป�า ซ่ึงมีอัตราการรอดตายเกินกว�า 90 เปอรDเซ็นตD 

ท้ังนี้ กรมป�าไม� ได�ติดตามโครงการดังกล�าวอย�างต�อเนื่อง โดยล�าสุดเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 นำเจ�าหน�าท่ีป�าไม� จิตอาสา 

และทหารเจ�าของพ้ืนท่ีลงทำการบำรุงรักษาต�นไม� แผ�วถางวัชพืช และตัดหญ�าในบริเวณดังกล�าว 



 

กรมป�าไม� ยันต�นไม� "ประวิตร-ฌอน" ปลูกป�าแม�ริมรอด 90% 
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กรมป�าไม� ยันต�นไม� &quot;ประวิตร-ฌอน&quot; ปลูกป�าแม�ริมรอด 90%  

กรมป�าไม� ยืนยันต�นไม�ท่ีพล.อ.ประวิตร และนายฌอน ท่ีเคยปลูกเม่ือเดือนพ.ค.2562 ท่ีบริเวณห�วยตึงเฒ�า อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� 

ยังมีอัตรารอดตาย 90% ท�าพิสูจนDหลังโซเชียลโพสตDถาม ระบุเปUนแค�การผลัดใบช�วงหน�าแล�ง 

กรณีผู�ใช�เฟซบุbก Tee Hit ได�โพสตDภาพกล�าต�นไม�ท่ีถูกปลูกเรียงเปUนแถว แต�ไม�ได�รับการดูแลและเหี่ยวแห�งตาย มีเพียงฟาง

หญ�าคลุมไว�ท่ีโคนต�นเท�านั้น พร�อมบรรยายข�อความว�า “ฌอน นายจำได�ไหม??ป�าท่ีนายเคยมาปลูก ต�นไม�ท่ีนายเคยปลูกก็ยัง

ไม�มีใบงอกมาสักใบเลย ผ�านไปเปUนปXแล�ว นายกลับมาดูแลบ�าง???” 

วันนี้ (15 ม.ค.2564) ไทยพีบีเอสออนไลนD สัมภาษณDนายอดิศร นุชดำรงคD อธิบดีกรมป�าไม� กล�าวว�า หลังจากมีข�าวในโซเชียล 

กรมป�าไม�ไม�ได�นิ่งนอนใจ มอบหมายให�นายศิริชัย ทองประเสริฐ ผอ.ส�วนส�งเสริมการปลกูป�า สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 

เข�าไปสำรวจแล�ว ได�รับการยืนยันว�ามีการเข�าไปบำรุงตลอด และเพ่ิงเข�าไปถางวัชพืชเม่ือวันท่ี 17 ธ.ค.63 แต�ขณะนี้เปUนช�วง

แล�ง ต�นไม�ท้ิงใบอาจจะมีตายบ�าง  

“สภาพท่ีเห็นอาจจะมีความแห�งแล�ง ผลัดใบ เพราะเปUนปลูกป�าในป�า ไม�ได�ปลูกในบ�าน และถ�าปลูกในบ�านรดน้ำได�ทุกวัน แต�

ไม�ในป�าจะผลัดใบลดการคายน้ำ แต�การยืนยันจากการสำรวจมีอัตรารอดตาย 90% ” 

เม่ือถามว�ามีอัตรารอดตาย 90% มีการนับจำนวนต�นไม�ได�หรือไม� นายอดิศร  กล�าวว�า จากพ้ืนท่ีปลูก 60 ไร� ปลูกเฉลี่ย 100 

ต�นต�อไร� เปUนการปลูกแบบปรับทัศนียภาพ และไม�ได�มีค�าใช�จ�ายในการปลูกเพราะเปUนการปลูกแบบประชาอาสา และ

ประชาชน ตำรวจ ทหาร หลายหน�วยงานมาร�วมมือกันปลูก 

“ตรงนี้ใครท่ีสนใจอยากไปดูพ้ืนท่ี ก็จะพาไปดูพ้ืนท่ี มันก็มีบ�างก็ตาย แต�เจ�าหน�าท่ีไปสุ�มตรวจยังมีอัตรารอดดี ท้ังนี้ไม�เข�าใจ

เจตนาว�าได�เข�าไปดูพ้ืนท่ีจริงหรือขับรถผ�านไป ” 

ย�อนโครงการปลูกป�า-ก�อนปมดรามาตรวจสอบงบ 



สำหรับโครงการปลูกป�าในพ้ืนท่ีนี้เคยเปUนประเด็นในโครงการ “รวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว” บริเวณ

ห�วยตึงเฒ�า อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� เม่ือวันท่ี 21 พ.ค.2563 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษDสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปUนประธาน

เป~ดโครงการท่ีบริเวณป�าดอยสุเทพ บ�านศาลา (ห�วยตึงเฒ�า) อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� รวมท้ังนายฌอน บูรณะหิรัญ ไลฟtโค�ช

และเน็ตไอดอลชื่อดังเข�าร�วมด�วย ก�อนท่ีต�อมา “ฌอน” จะถูกโจมตีอย�างหนักให�ตรวจสอบเก่ียวกับการรับบริจาคเงินช�วยดับ

ไฟป�าดอยสุเทพ ทำให�ต�องเก็บตัวเงียบไปตลอดช�วงหลายเดือนท่ีผ�านมา จนกระท่ังล�าสุดเกิดประเด็นวิพากษDวิจารณDอีกครั้ง 

ขณะท่ีนายศิริชัย ทองประเสริฐ ผอ.ส�วนส�งเสริมการปลูกป�า สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม�) กล�าวว�า ตาม

ธรรมชาติต�นไม�จะมีการผลัดใบในช�วงหน�าแล�ง และแตกยอดออกใบใหม�ในช�วงเดือนก.พ.-มี.ค.นี้ ซ่ึงช�วงนี้เปUนช�วงหน�าแล�ง จึง

เปUนปกติท่ีต�นไม�ท่ีปลูกไว�จะผลัดใบออกหมด แต�เม่ือย�างเข�าช�วงเดือนก.พ.จะมีการแตกยอดออกใบใหม� และบางต�นเริ่มแตก

ยอดและออกใบใหม�แล�ว 

ขณะท่ีมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เคยพูดถึงจากประเด็นวิวาทะในโซเชียลท่ีว�าควรจะ “ปลูกป�า” หรือปล�อยให� “ป�าฟ]^นฟูด�วย

ตัวเอง” โดยระบุข�อมูลจากหนังสือ “ปลูกให�เปUนป�า” ซ่ึงเปUนแนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับการฟ]^นฟูป�าเขตร�อนท่ีหน�วยวิจัย

ฟ]^นฟูป�า จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม� โดยเนื้อหาในหนังสือเล�มนี้เขียนข้ึนเพ่ือมุ�งเน�นให�เห็นถึงความสำคัญของการฟ]^นฟู

ระบบนิเวศของป�า และการอนุรักษDความหลากหลายทางชีวภาพเปUนหลัก 

สรุปว�า กลยุทธDในการฟ]^นฟูป�านั้นจะต�องมีการประเมินสภาพเบ้ืองต�นของพ้ืนท่ีมีความจำเปUนอย�างมาก เพราะจะช�วยในการ

ตัดสินใจว�าการเร�งการฟ]^นตัวตามธรรมชาติอย�างเดียวเพียงพอสำหรับการทำให�ป�าฟ]^นตัวได�ด�วยตัวเองหรือไม� หรือจำเปUนต�องมี

การปลูกต�นไม�เพ่ิมเพ่ือช�วยในการฟ]^นฟู ซ่ึงในกรณีท่ีจำเปUนต�องมีการปลูกเพ่ิมเนื่องจากป�าไม�มีศักยภาพในการฟ]^นตัวเองได� ควร

มีการพิจารณาเรื่องดังต�อไปนี้ 

ป�าแต�ละชนิดมีสภาพแวดล�อมแตกต�างกัน วิธีการจัดการเพ่ือพ้ืนฟูป�าจึงต�างไปด�วย เช�น การเลือกชนิดพันธุDไม� วิธีปลูก และวิธีดูแล

รักษา 

พรรณไม�ท่ีจะนำมาปลูกควรจะมีอัตราการรอดสูง เปUนพืชโตเร็ว ดึงดูดสัตวDเข�ามาในพ้ืนท่ีได�เพ่ือช�วยให�เปUนผู�กระจายเมล็ดต�อไปได� 

หลังจากการปลูกแล�วก็ต�องมีการดูแลต�นไม�ท่ีปลูกไป เช�นมีการกำจัดวัชพืช การทำแนวกันไฟ ซ่ึงกิจกรรมเหล�านี้ต�องอาศัย

ความร�วมมือจากชุมชนบริเวณใกล�เคียง 

 

 



 

ผลิใบแล�ว ยืนยันต�นไม� "บ๊ิกป_อม-ฌอน" ปลูกห�วยตึงเฒ�ายังไม�ตาย 

ไทยรัฐออนไลนD   17 ม.ค. 2564 15:39 น.  https://www.thairath.co.th/news/local/north/2014312 

ต�นไม�บิ๊กป_อม-ฌอน ร�วมปลูกท่ีห�วยตึงเฒ�า พลิกฟ]^นคืนชีพ  แตกใบสีเขียว ป�าไม�ส�งรถมารดน้ำดู ผอ.ส�วนส�งเสริมการปลูกป�า 

ห�วงสังคมเข�าใจผิดถูกโยงงบ 23 ล�าน ชี้เปUนอีเวนตDซ�อนอีเวนตD  

หลังเกิดประเด็นในสังคมออนไลนD กรณีต�นไม�ท่ีปลูกในโครงการ “รวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว” 

บริเวณอ�างเก็บน้ำห�วยตึงเฒ�า อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� ท่ีมี พล.อ.ประวิตร วงษDสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปUนประธานปลูกและ

ยังมี ฌอน บูรณะหิรัญ นักพูดสร�างแรงบันดาลใจ เข�ามาร�วมกิจกรรม อยู�ในสภาพแห�งเหี่ยวคล�ายยืนต�นตาย จนเกิดคำถามถึง

การดูแลรักษาและการใช�งบประมาณในโครงการนี้ 

ขณะท่ีสำนักทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 เข�าตรวจสอบและยืนยนัว�าต�นไม�ไม�ได�แห�งตาย เพียงแต�อยู�ในช�วงเวลาของการผลัดใบตามธรรมชาติ

ล�าสุด วันท่ี 17 มกราคม ทีมข�าวลงสำรวจพ้ืนท่ีอีกครั้ง พบมีการปรับพ้ืนท่ีเก็บเศษวัชพืชและนำไม�มาปuกเสริมพยุงลำต�นทุก

หลุมปลูก ขณะท่ีเจ�าหน�าท่ีป�าไม�ท่ี 1 นำรถน้ำเข�าไปฉีดน้ำให�กับต�นไม�ท่ัวท้ังบริเวณ ส�วนต�นไม�ในสภาพแห�งเหี่ยวเม่ือ 1-2 วัน

ก�อน พบว�ามีหลายต�นท่ีเริ่มแตกใบอ�อน 

นายศิริชัย ทองประเสริฐ ผู�อำนวยการส�วนส�งเสริมการปลูกป�า สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 เชียงใหม� ท่ีเข�ามาดูแลพ้ืนท่ีใน

วันนี้ เป~ดเผยว�า หลังเกิดเปUนประเด็น และได�ชี้แจงถึงสภาพต�นไม�ไปแล�ว สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 ได�มีมาตรการ

เร�งด�วน โดยสั่งการให�ส�วนส�งเสริมการปลูกป�า นำรถน้ำมารดต�นไม�ทุกวันจนกว�าจะถึงฤดูฝน พร�อมกำชับให�เจ�าหน�าท่ีดูแล

ต�นไม�เปUนอย�างดี เพราะเปUนเรื่องท่ีสังคมให�ความสนใจ “ต�นไหนท่ีตายแล�ว ก็จะมีการปลูกซ�อม แต�เปUนส�วนน�อย เพราะตามท่ี

ได�ตรวจสอบพบว�ามีอัตรารอดตายถึงร�อยละ 80 จากท้ังหมดประมาณ 60 ต�น” ส�วนสาเหตุท่ีรดน้ำทุกวัน เปUนเพราะสภาพพ้ืนท่ี

เปUนป�าเต็งรัง ดินท่ีใช�ถมและปลูกเปUนดินจากแม�น้ำ สารอาหารในดินหรือการอุ�มน้ำไม�ดีเท�าท่ีควร มาตรการท้ังหมดจึงถูกนำมาใช�

แก�ไขให�ดีท่ีสุดจนต�นไม�รอดตาย โดยหลังจากนี้คาดว�าต�นไม�จะผลัดใบเร็วข้ึน 

สำหรับประเด็นการใช�งบประมาณ 23 ล�านบาท ในโครงการนี้ นายศิริชัย ชี้แจงว�า งบประมาณดังกล�าว เปUนการใช�งบของกิจกรรม 

Climate Festival @North ท่ีมีการจัดทับซ�อนในลักษณะของอีเวนตDซ�อนอีเวนตD ซ่ึงไม�เก่ียวกับภาครัฐ การนำเรื่องนี้เข�ามา

เก่ียวข�องอาจทำให�หลายคนเข�าใจผิด ยืนยันว�า กิจกรรมนี้เปUนการปลูกต�นไม�แบบประชาอาสา มีการเชิญทุกหน�วยวงานท้ังภาครัฐ 

เอกชน จิตอาสาประชาชนมาช�วยกันปลูกตามกำลังท่ีมีอยู� ไม�มีการว�าจ�างและไม�มีการใช�งบประมาณจากเอกชนใดๆ ท้ังสิ้น โดย

กล�าต�นไม�ท่ีนำมาปลูกได�รับการสนับสนุนจากศูนยDเพาะชำกล�าไม�เชียงใหม� และ สถานีเพาะชำกล�าไม�แม�แตง จ.เชียงใหม� 



 

จนท.แจงต�นไม�ท่ีห�วยตึงเฒ�ายังไม�ตาย แค�กำลังผลัดใบพบอัตรารอดกว�า 80% 

ไทยรัฐออนไลนD  15 ม.ค. 2564 18:54 น.  https://www.thairath.co.th/news/local/north/2013452 

จนท.ของสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 เชียงใหม� ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ แปลงปลูกป�าท่ีห�วยตึงเฒ�า หลังมีข�าวในโซเชียลระบุว�า

ยืนต�นตายเพียบ ต�นไม�กว�า 80% รอดตาย และอยู�ในช�วงผลัดใบตามฤดูกาล 

กลายเปUนเรื่องราวดราม�าในโลกออนไลนD หลังจากท่ีผู�ใช�เฟซบุbกรายหนึ่ง (Tee Hit) ได�โพสภาพต�นไม�หลายสิบต�นท่ีเคยปลูกใน

กิจกรรม Climate Festival @North ภายในพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ำห�วยตึงเฒ�า อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� เม่ือวันท่ี 21 พ.ค. 63 ท่ีล�าสุด

อยู�ในสภาพแห�งแล�ง ไม�เติบโตงอกงามท้ังท่ีผ�านมาเกือบปX    

ต�อมา วันท่ี 15 ม.ค.64 ผู�สื่อข�าวได�ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพ้ืนท่ีดังกล�าว พบหลุมปลูกต�นไม�ในครั้งนั้นประมาณ 60 หลุมยังอยู�ท่ีจุด

เดิม แต�ละหลุมมีต�นไม�ท่ีดูแห�งเหี่ยวคล�ายกับแห�งตาย รวมท้ังหลุมปลูกต�นตะเคียนทองของ พล.อ.ประวิตร วงษDสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ท่ีมาปลูกไว� ต�อมา นายณัฏฐนันธD ด�านอนุพันธD ผู�อำนวยการส�วนจัดการป�าชุมชน และ นายศิริชัย ทองประเสริฐ 

ผู�อำนวยการส�วนส�งเสริมการปลูกป�า สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 เชียงใหม� ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  

นายณัฏฐนันธD กล�าวว�า ขอนำเรียนชี้แจงข�อเท็จจริงว�า ต�นไม�ทุกต�นท่ีปลูกไว�อยู�ในช�วงเวลาของการพักตัวตามฤดูการเพ่ือเข�าสู�

ช�วงผลัดใบตามธรรมชาติ เม่ือตรวจสอบดูแล�วพบอัตรารอดตายเกินร�อยละ 80 โดยในส�วนของต�นประดู� ตะเคียนทอง และไม�

ยืนต�นอ่ืนๆ ท่ีคณะวีไอพีได�มาปลูกไว� 47 ต�น รอดตายท้ังหมด จากต�นไม�ท่ีปลูกไว�ท้ังหมดประมาณ 60 ต�น ส�วนต�นไหนเปUนของ 

ฌอน บูรณะหิรัญ ในส�วนนี้ไม�ทราบว�าเปUนต�นไหน สำหรับพ้ืนท่ีปลูกป�าแห�งนี้เปUนพ้ืนท่ีในเขตทหารท่ีมีเจ�าหน�าท่ีดูแลอยู�ตลอด 

ส�วนเจ�าหน�าท่ีของป�าไม�จะเข�ามาดูแลเปUนครั้งคราว และหลังจากนี้ก็จะเพ่ิมความเข�มข�นในการดูแล จะให�เจ�าหน�าท่ีมารดน้ำ

ต�นไม�ทุกวัน เพ่ือให�มันผ�านฤดูแล�งนี้ไปได�  

ด�าน นายศิริชัย กล�าวว�า ลักษณะต�นไม�ท่ีเห็นเปUนช�วงเวลาของการผลัดใบ จะเห็นว�ามีบางต�นเริ่มผลัดใบ มีใบเขียวแตกออก

มาแล�ว ส�วนต�นไม�ท่ีมองไม�เห็นใบสีเขียว เม่ือถึงระยะเวลาหนึ่งก็จะแตกใบอออกมาในช�วงเดือนกุมภาพันธDถึงมีนาคม และจะ

สมบูรณDข้ึนเรื่อยๆ ในทางวิชาการสภาพท่ีเห็นแบบนี้ถือว�ารอดตาย แต�ข�าวท่ีออกไปอาจเปUนเพราะบางคนยังขาดความเข�าใจใน

ธรรมชาติของต�นไม� โดยเฉพาะไม�ยืนต�นท่ีต�องใช�ระยะเวลาในการสร�างระบบรากนานถึง 3 ปX 



 

จนท.ป�าไม� พาชี้เป_าต�นไม� 'ฌอน' ร�วมปลูก อยู�ช�วงผลัดใบ เปUนไม�โตช�า ยันดูแลอย�างดี 

เรื่องเล�าเสารD-อาทิตยD ช�อง 33 จันทรD - ศุกรD เวลา 05.30 - 08.00 น.  https://ch3plus.com/news/program/227402 

ผู�ใช�ชื่อในเฟซบุbกว�า Tee Hit ซ่ึงอาศัยอยู� ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม� ได� โพสตDข�อความเม่ือวันท่ี 14 มกราคม ว�า "ฌอน 

นายจำได�ม้ัย?? ป�าท่ีนายเคยมาปลูก ต�นไม�ท่ีนายเคยปลูกก็ยังไม�มีใบงอกมาสักใบเลย ผ�านไปเปUนปXแล�ว นายกลับมาดูแลบ�าง"   

สถานท่ีดังกล�าวเปUนพ้ืนท่ีเดียวกับท่ี พล.อ.ประวิตร วงษDสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะไปปลูกป�าเม่ือเดือนพฤษภาคม 

2563  ทุ�มงบ 23,550,000 ในการดำเนินโครงการฯ จัดกิจกรรม Climate Festival และประชาชาสัมพันธDโครงการ  ซ่ึง

ภายหลังท่ีปลูกป�าเสร็จกลับกลับไร�คนดูแลปล�อยแห�งตายเหลือแต�ก่ิง 

ผู�สื่อข�าวสอบถามไปยังนายต๋ี นาหยอด เอ็นจีโอด�านการสื่อสารการขอสัญชาติกลุ�มชาติพันธุD เป~ดเผยว�า ตนเองทำงานด�านการ

สื่อสารเก่ียวกับการขอสัญชาติให�กับกลุ�มชาติพันธุDโดยได�รับการสนับสนุนจาก UNDP และ Realframe ซ่ึงได�ติดตามโครงการ

ปลูกป�าในพ้ืนท่ีเชียงใหม�มาอย�างต�อเนื่อง   

ล�าสุดเม่ือวันท่ี 14 มกราคม ได�เดินทางไปถ�ายภาพบริเวณพ้ืนท่ีการปลูกป�าอีกครั้งพบว�าต�นไม�ท่ี ปลูกในโครงการดังกล�าวตาย

เกือบท้ังหมด เหลือรอดจำนวนน�อยมากไม�ถึง 10 ต�น  ในฐานะท่ีตนเปUนชาวไทยใหญ�และอาศัยอยู� อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม� ได�

เดินทางไปยังพ้ืนท่ีดังกล�าวบ�อย  เนื่องจากเปUนสถานท่ีท่ีมีคนไปท�องเท่ียวฟารDมในพ้ืนท่ี จากภาพท่ีเห็นไม�หลงเหลือสภาพต�นไม� 

ท่ีผ�านการดูแลในช�วง 1 ปX และการล�อมรั้วไม�ไผ�ต�นไม�ท่ี พล.อ.ประวิตร  เคยปลูกก็ไม�มีแล�ว เหลือแต�ไม�ไผ�ท่ีปuกไว�ตามหลุมปลูก

เท�านั้น ก�อนหน�าจะมีโครงการปลูกป�านั้น พ้ื�นท่ีตรงนี้เปUนป�ารก ๆ โดยมีพ้ืนท่ีไม�เสมอกัน ก�อนท่ีจะถูกไถ�ดินให�เท�ากันเปUนแนว

ยาว และมีโครงการปลูกป�า โดยถูกปล�อยไว�เช�นนี้ มีคนมาไถ ๆ ให�ไม�ดูรกบ�าง สำหรับตัวเองแล�วอยากให�เปUนแบบเดิมมากกว�า 

หากทำแล�วได�เท�านี้ เพราะสามารถนำงบประมาณไปทำอะไรอย�างอ่ืน ท่ีเปUนประโยชนDจะดีกว�านี้ได� 

ตนอยากสะท�อนว�าการทำอะไรแบบนี้มันไม�ก�อให�เกิดประโยชนDอะไร งบประมาณจากภาษี  ประชาชน ควรใช�ให�เกิดประโยชนD

สูงสุดแก� ประชาชน ไม�ใช�เพ่ือการสร�างภาพ เสร็จแล�วก็ไม�ได�กลับมาดูแล อยากให�คนตระหนักเรื่องภาวะโลกร�อน และหันมา

รักษาสิ่งแวดล�อมปลูก ต�นไม� โดยเกิดจากจิตสำนึก ไม�ใช�แค�เพ่ือการสร�างภาพให�ดูดี บนซากของความล�มเหลว และไม�ได�

แก�ปuญหาอย�างยั่งยืน 



หลังจากเปUนประเด็น เม่ือวานนี้ (15 ม.ค.) เจ�าหน�าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 จ.เชียงใหม� ลงพ้ืนท่ีลงพ้ืนท่ีไปตรวจสอบ 

และได�ทำการขูดต�นไม�ท่ีปลูก พบว�าต�นไม�ท่ีผลัดใบยังมีสภาพสด ไม�แห�ง พร�อมผลิใบเม่ือผ�านพ�นฤดูแล�งตามสภาพของไม�ป�า 

และได�นำรถมารดน้ำให�ต�นไม�ชุ�มชื้น เคลียรDวัชพืชรอบ ๆ ต�นกล�าท่ีปลูกไว� ตายแค�บางส�วนเท�านั้น   

ขณะท่ีต�นตะเคียนทองท่ีปลูกไว�โดย พล.อ.ประวิตร วงษDสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และต�นไม�ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีบุคคลสำคัญปลูก 

จำนวน 47 ต�น และท่ีปลูกเสริมเพ่ิมเติมอีกจำนวนหนึ่ง รวมเปUน 60 ต�น ไม�ได�ตายหมดตามท่ีมีการเผยแพร�ในโซเชียลมีเดีย 

จากนี้เตรียมจัดเจ�าหน�าท่ีเพ่ิมความถ่ีในการดูแลมากข้ึน เตรียมปลูกต�นไม�เพ่ิมทดแทนต�นท่ีตายให�ครบ 60 ต�น 

นายศิริชัย ทองประเสริฐ ผู�อำนวยการส�วนส�งเสริมการปลูกป�า สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี1 เชียงใหม�  ระบุว�า ต�นไม�ท่ีปลูก

ไว�เปUนไม�เศรษฐกิจและโตช�า ได�แก� ประดู� มะค�า พะยูง สัก ตะเคียนทอง ซ่ึงจะต�องใช�เวลานานหลายปXกว�าจะเห็นผลเปUน

รูปธรรม ดังนั้นในเวลานี้จึงอาจจะยังไม�เห็นผลว�าต�นไม�สูงใหญ�เพราะเพ่ิงปลูกเม่ือกลางปX 2563 ยืนยันว�าเจ�าหน�าท่ีป�าไม�จะดูแล

อย�างดีท่ีสุด เพ่ือให�ต�นไม�ท่ีปลูกไว�อยู�รอดและยืนต�นเติบใหญ�ในระยะยาว พร�อมชี้แจงว�าโครงการปลูกป�าดังกล�าวนี้ “ฌอน” 

เปUนเพียงผู�ท่ีเข�ามาร�วมกิจกรรมเท�านั้น ไม�ได�มีส�วนร�วมจัดหรือดำเนินการแต�อย�างใด 

นายอดิศร นุชดำรงคD อธิบดีกรมป�าไม� ชี้แจงว�า ต�นไม�ท่ีปลูกมีเปอรDเซ็นรอดตายเกิน 90 % แต�มีสภาพลักษณะของการผลัดใบ

ตามธรรมชาติในฤดูแล�ง และแตกยอดออกใบใหม�ในช�วงเดือน กุมภาพันธD-มีนาคม เปUนการปรับตัวตามธรรมชาติเพ่ือให�ชีวิตอยู�

รอด ขณะนี้บางต�นก็เริ่มแตกยอดและออกใบใหม�ให�เห็นบ�างแล�ว ท่ีผ�านมาสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 เชียงใหม� ได�นำ

เจ�าหน�าท่ีและจิตอาสา ทหาร แพ�วถางวัชพืช ช�วยกันบำรุงดูแลรักษาต�นไม�ในบริเวณดังกล�าวอย�างต�อเนื่อง ยืนยันไม�ได�ปล�อย

ท้ิงให�ต�นไม�แห�งตายตามท่ีเปUนข�าว ต�นไม�ท่ีปลูกมีควมแข็งแกร�งไม�เท�ากันอาจจะมีตายบ�าง ต�นไม�ท่ีฌอนปลูก ก็ไม�รู�ว�าเปUนต�น

ไหน พร�อมระบุว�าถ�าต�นไม�ท่ีปลูกตายก็ต�องเข�าไปปลูกซ�อมใหม� “ไม�รู�ว�าคนโพสตDภาพและข�อความเขามีเจตนาอะไร การปลูก

ป�าของเรามีข้ันตอนในการาดูแลรักษาอยู�แล�ว” 

ด�านนายจตุพร บุรุษพัฒนD ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) กล�าวว�า ได�ประสานกับ ทีโอที เพ่ือพัฒนา

แพลตฟอรDมและแอปพลิเคชั่น เพ่ือติดตามตรวจสอบการฟ]^นฟูป�าท้ังหมด เพราะท่ีผ�านมาการปลูกป�าประชาชนมีความกังวลใจ

ว�า ป�าท่ีปลูกไปปลูกท่ีไหน ตรวจสอบได�หรือไม� ปลูกแล�วจะโตหรือไม� ซ่ึงคนไม�สบายใจ ดังนั้น แพลตฟอรDมและแอปพลิเคชัน 

จะสามารถตรวจสอบได�เลยว�าป�าท่ีปลูกมีสภาพอย�างไร อยู�พ้ืนท่ีไหน 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เผยกับผู�สื่อข�าวทางโทรศัพทDเนื่องจากติดภารกิจอยู�ต�างจังหวัด ระบุว�า เปUน

เรื่องปกติของการปลูกป�า ในภาพรวมถือว�ากล�าไม�มีการเติบโต ส�วนภาพท่ีเห็นในโลกออนไลนDคาดว�าต�นไม�กำลังผลัดใบ จึงอาจ

ดูเหมือนใบไม�ร�วงหมด ในส�วนต�นไม�ท่ีตายเจ�าหน�าท่ีก็ต�องเข�าไปปลูกเสริมทดแทน อย�างไรก็ตามในโครงการรวมใจไทยปลูก

ต�นไม�เพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ทส. ได�ตั้งเป_าจะปลูกป�าในครบ 2.68 ล�านต�นท่ัวประเทศ โดยเลือกใช�พ้ืนท่ีท่ีเสื่อมโทรม

เพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ได�ภายในปX 2570 

สำหรับโครงการปลูกป�า เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 มี พล.อ.ประวิตร วงษDสุวรรณ เปUนประธาน ภายใต� "โครงการรวมใจ

ไทย ปลูกต�นไม� เพ่ือฟ]^นฟูป�า และเพ่ือพ้ืนท่ีสีเขียว" มี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�เอม (ทส.) 



พร�อมด�วยข�าราชการระดับสูงเข�าร�วมจำนวนมาก รวมท้ังมีผู�ว�าราชการจังหวัด 9  จังหวดัภาคเหนือเข�าร�วมด�วย งานจัดข้ึนท่ี

บริเวณป�าดอยสุเทพ บ�านศาลา (ห�วยตึงเฒ�า) หมู�ท่ี 3 ต.ดอนแก�ว อ.แม�ริม จ.เชียงใหม�  มีพ้ืนท่ีการปลูกรวม 210 ไร� ซ่ึงเปUน

บริเวณท่ีได�รับความเสียหายจากไฟป�าช�วงเดือนมกราคม-มีนาคม ท่ีผ�านมา ขณะเดียวกันมีหน�วยงานภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชนในพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม�  ร�วมปลูกป�าพร�อมกันท้ัง 25 อำเภอในเวลาเดียวกันด�วย 

พล.อ.ประวิตร กล�าวในเวลานั้นว�า รัฐบาลมีนโยบายปลูกฟ]^นฟูสภาพป�าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และ สนับสนุนให�ประชาชนได�มี

การปลูกไม�ยืนต�นในพ้ืนท่ีตนเอง เพราะรัฐบาลมีนโยบายในการปลูกต�นไม�มีค�า ท่ีสามารถนำไปเปUนหลักทรัพยDค้ำประกันใน

อนาคต และเปUนสมบัติให�กับครอบครัวได� อย�างไรก็ตาม ภายหลังการปลูกป�าในครั้งนั้นปรากฎว�าได�เกิดประเด็นดราม�า เม่ือนัก

สร�างแรงบันดาลใจ ‘ฌอน บูรณะหิรัญ’ ไลฟtโค�ชชื่อดังได�นำคลิปมาเผยแพร�และเขาพูดในคลิปตอนหนึ่งแสดงความชื่นชม 

พล.อ.ประวิตร ว�าเปUนผู�ใหญ�ท่ีน�ารัก ทำให�โลกโซเชียลรุมถล�มกันอย�างหนักหน�วง ในเวลานั้นเกิดคำถามว�าฌอนไปร�วมโครงการ

ปลูกป�ากับ พล.อ.ประวิตร ได�อย�างไรและทำไมจะต�องแสดงความชื่นชมกันออกนอกหน�าขนาดนั้น ซ่ึงทางกระทรวง ทส. และ

พล.อ.ประวิตรต�างปฏิเสธว�าไม�ได�จ�างบริษัทมาทำประชาสัมพันธDให�รองนายกฯ  

ต�อมาเม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม เพจ Trip & Treat ได�ออกมาชี้แจงว�าโครงการเทศกาลสภาพภูมิอากาศ (Climate Festival) ใน

ฐานะองคDกรอิสระภาคเอกชนเปUนผู�จัดงาน Climate Festival เพ่ือรณรงคDการใช�ชีวิตแบบคารDบอนต่ำ และสร�างสังคมท่ีมีการ

ปล�อยกbาซคารDบอนไดออกไซดDเปUนศูนยD สำหรับการจัดกิจกรรมปลูกป�าท่ีห�วยตึงเฒ�า เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 ได�มีการ

จ�างนายฌอน บูรณะหิรัญ มาร�วมกิจกรรมปลูกป�าท่ีห�วยตึงเฒ�า จ.เชียงใหม� จริง แต�คลิปวีดิโอของฌอนอยู�นอกเหนือจาก

ขอบเขตการจ�างงานท่ีระบุไว� 

ท้ังนี้ ‘ฌอน บูรณะหิรัญ’ มีการเป~ดระดมทุนระหว�างวันท่ี 30 มี.ค.-1 พ.ค. เพ่ือช�วยแก�ปuญหาไฟป�าภาคเหนือและโควิด-19 ใน

เวลาต�อมาได�มีการฟ_องดำเนินคดีเก่ียวกับเงินท่ีฌอน เป~ดรับบริจาค เพราะมีการอ�างว�าได�นำไปใช�บูทโพสตDคลิปของตัวเองด�วย

จำนวนหนึ่ง ทำให�มีการขุดคุ�ยถึงการทำอาชีพไลฟtโค�ชของเขาต�อเนื่อง ว�าเปUนการแสแสร�งแต�งเรื่องประวัติตัวเองในทำนองต�ม

คนดูเพ่ือหารายได�หรือไม� 

 

 

 

 



 

ป�าไม�เชียงใหม�แจง ต�นไม�ปลูกป�าห�วยตึงเฒ�ายังไม�ตาย แค�ผลัดใบ 

15 ม.ค. 2021  https://www.youtube.com/watch?v=bnAO3wtTXS8 

เชียงใหม�-จนท.ป�าไม�ตรวจสอบพ้ืนท่ีปลูกป�า ประวิตร-ฌอน ยันไม�ตาย แค�ผลัดใบช�วงหน�าแล�ง 

จากกรณีผู�ใช�เฟซบุbคชื่อ ‘Tee Hit’ ได�โพสตDภาพกล�าต�นไม�ท่ีถูกปลูกเรียงเปUนแถว แต�ไม�ได�รับการดูแลและเหี่ยวแห�งตาย มี

เพียงฟางหญ�าคลุมไว�ท่ีโคนต�นเท�านั้น พร�อมบรรยายข�อความว�า  

“ฌอน นายจำได�ไหม??ป�าท่ีนายเคยมาปลูก ต�นไม�ท่ีนายเคยปลูกก็ยังไม�มีใบงอกมาสักใบเลย ผ�านไปเปUนปXแล�ว นายกลับมาดูแล

บ�าง???” ซ่ึงโพสตDดังกล�าวมีผู�นำไปแชรDต�อและเข�าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษณDวิจารณDจำนวนมาก ส�วนใหญ�เปUนการตำหนิ โดย

เชื่อว�าภาพท่ีมีการนำมาโพสตDนั้น เปUนพ้ืนท่ีปลูกป�าตามโครงการ“รวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือฟ]^นฟูป�าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว”  

บริเวณห�วยตึงเฒ�า อำเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� เม่ือปX 2563 ท่ีผ�านมา ซ่ึงมีพลเอกประวิตร วงษDสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

เปUนประธาน และนายฌอน บูรณะหิรัญ ไลฟtโค�ชชื่อดังเข�าร�วมด�วย ก�อนท่ีต�อมา ฌอน จะถูกโจมตีอย�างหนักให�ตรวจสอบ

เก่ียวกับการรับบริจาคเงินช�วยดับไฟป�าดอยสุเทพ ทำให�ต�องเก็บตัวเงียบไปตลอดช�วงหลายเดือนท่ีผ�านมา จนกระท่ังล�าสุดเกิด

ประเด็นวิพากษDวิจารณDอีกครั้ง 

วานนี้ (15 ม.ค.64) ท่ีห�วยตึงเฒ�า อำเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� นายณัฏฐนันธD ด�านอนุพันธD ผู�อำนวยการส�วนจัดการป�าชุมชน 

รักษาราชการแทนผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม�) และนายศิริชัย ทองประเสริฐ ผู�อำนวยการส�วน

ส�งเสริมการปลูกป�า สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี1(เชียงใหม�) พร�อมด�วยเจ�าหน�าท่ี ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ 

โดยเบ้ืองต�นจากการตรวจสอบพบว�าต�นไม�ท่ีปลูกไว�โดยพลเอกประวิตร วงษDสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปUนประธาน พร�อมท้ัง

บุคคลสำคัญ จำนวน 47 ต�น และท่ีปลูกเสริมเพ่ิมเติมอีกจำนวนหนึ่งเปUนรวม 60 ต�น ไม�ได�ตายหมดตามท่ีมีการเผยแพร�ใน

โซเชียลมีเดียแต�อย�างใด ซ่ึงสภาพต�นไม�ท่ีไม�มีใบนั้น เปUนเพียงการผลัดใบในช�วงย�างเข�าสู�ฤดูแล�งเท�านั้น อย�างไรก็ตามพบว�ามี

บางต�นท่ีตาย แต�มีอัตราการรอดสูงกว�า 80% ขณะท่ีต�นตะเคียนทองท่ีปลูกโดยพลเอกประวิตรและต�นไม�ท่ีบุคคลสำคัญร�วมกัน

ปลูกรวมจำนวน 47 ต�นนั้น ยังไม�ตายและอยู�ครบท้ังหมด ซ่ึงจากนี้เตรียมจัดเจ�าหน�าท่ีเพ่ิมความถ่ีในการดูแลมากข้ึน 

ท้ังนี้นายณัฏฐนันธD เป~ดเผยว�า จากการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพบว�าต�นไม�ท่ีปลูกตามโครงการไม�ได�ตายตามท่ีมีการเผยแพร�ข�อมูลใน

โซเชียลมีเดียแต�อย�างใด โดยลักษณะท่ีต�นไม�ไม�มีใบนั้น เปUนเพียงการผลัดใบตามธรรมชาติในช�วงย�างเข�าสู�ฤดูแล�งเท�านั้น และ



จากการตรวจนับพบว�าต�นไม�ท่ีปลูกโดยบุคลลสำคัญท้ังหมด 47 ต�น ยังไม�ตายและอยู�รอดท้ังหมด ส�วนท่ีมีการปลูกเสริม

เพ่ิมเติมไว�ในคราวเดียวกันนั้น พบว�ามีตายไปบางส�วน อย�างไรก็ตามในภาพรวมต�นไม�ท่ีปลูกไว�ท้ังหมดมีอัตราการรอดสูงกว�า 

80% พร�อมยืนยันว�าท่ีผ�านมาร�วมกับทางเจ�าหน�าท่ีทหารท่ีเปUนเจ�าของพ้ืนท่ีดูแลต�นไม�ท่ีปลูกไว�อย�างต�อเนื่อง แต�จากนี้จะมีการ

จัดเจ�าหน�าท่ีป�าไม�และเพ่ิมความถ่ีในการเข�ามาดูแลเพ่ิมข้ึน 

ขณะท่ีนายศิริชัย ทองประเสริฐ ผู�อำนวยการส�วนส�งเสริมการปลูกป�า สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี1(เชียงใหม�) กล�าวว�า 

ตามท่ีมีข�อมูลเผยแพร�ในโซเชียลมีเดียว�าต�นไม�ท่ีปลูกไว�ตายนั้น ในข�อเท็จจริงแล�วต�นไม�ท่ีมีการนำมาปลูกไว�นั้น ตามธรรมชาติ

จะมีการผลัดใบในช�วงหน�าแล�ง และแตกยอดออกใบใหม�ในช�วงเดือน ก.พ.-มี.ค. ซ่ึงช�วงนี้เปUนช�วงหน�าแล�งพอดี จึงเปUนปกติท่ี

ต�นไม�ท่ีปลูกไว�จะผลัดใบออกหมด แต�เม่ือย�างเข�าช�วงเดือน ก.พ.-มี.ค.จะพบว�ามีการแตกยอดออกใบใหม� โดยขณะนี้บางต�นก็

เริ่มแตกยอดและออกใบใหม�ให�เห็นบ�างแล�ว นอกจากนี้จากการให�เจ�าหน�าท่ีทำการตรวจนับต�นไม�ท่ีปลูกไว�โดยบุคคลสำคัญพบ

ด�วยว�ายังอยู�ครบท้ัง 47 ต�น ส�วนท่ีมีการปลูกเสริมเพ่ิมเติมให�ครบ 60 ต�น มีตายบางส�วน และจะทำการปลูกเพ่ิม รวมท้ังเพ่ิม

ความถ่ีในการจัดเจ�าหน�าท่ีป�าไม�แวะเวียนมาดูแลร�วมกับเจ�าหน�าท่ีทหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เร�งเก็บวัชพืชเพ่ือสกัดการลุกลามไฟป�า 

มกราคม 15, 2021  https://maxtvthailandonline.com/?p=3628 

-นายกมล นวลใย ผอ.สจป1ชม.สั่งการให�หน�วยป_องกันและพัฒนาทุกหน�วยในสังกัดดำเนินมาตรการชิงเก็บลดปริมาณเชื้อเพลิง

ก�อนฤดูไฟป�า ตามนโยบายท�านรมวทส.โดยวันนี้นปพ ดอยสะเก็ด 

ร�วมกับ จนท โครงการฯ ป�าขุนแม�กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมป�าไม� 

ราษฎรเคลือข�ายไฟป�าบ�านสหกรณD 4ได�ดำเนินการตามมาตรการ ชิงเก็บ ใน พท ป�าสงวนฯป�าแม�ออน ท�องท่ี บ�านสหกรณD 4 อ 

แม�ออน จ ชม โดยดำเนินการต�อเนื่องทุกวันนี้ชิงเก็บได�ประมาณ 1,000 กิโลกรัม 


