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เม่ือวันที่ 21 ก.ค. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปดผยวา กรมอุทยานฯ รวมกับกองทัพบก 

กระทรวงมหาดไทย กรมปาไม และหมูบานคชานุรักษ จ.จันทบุรี จัดทํา โครงการปลูกพืชอาหารชางโดยเทคนิคโปรยเมล็ดดวยอากาศยาน เฉลิม

พระเกียรติ สนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ ในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาสิบหาชั้น จ.จันทบุรี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับการแกไขปญหาชางปา มีความตอนหน่ึงวา “เน่ืองจาก

มีสัตวปาอยูในพื้นที่จํานวนมาก โดยเฉพาะที่อาศัยอยูในปาลึก จึงควรมีการปลูกพืชเสริม เพื่อเปนอาหารของสัตวปา โดยทดลองนําพันธุพืชขึ้น

เฮลิคอปเตอรไปโปรยในกลางปาบริเวณตาง ๆ เพื่อใหเติบโต และเปนอาหารของสัตวปา ซ่ึงอาจเปนทฤษฎีใหมอีกแบบ ” เพื่อจัดการปญหาความ

ขัดแยงระหวางคนกับชางปา โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับ “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ ” ซ่ึงเปนโครงการอนุรักษปาและชางเพื่อการอยู

รวมกันอยางสมดุลระหวางคนและชางอยางมีสุข ไวในพระบรมราชูปถัมภ 

อธิบดีกรมอุทยานฯ กลาวตอวา โครงการปลูกพืชอาหารชางโดยเทคนิคโปรยเมล็ดดวยอากาศยาน เฉลิมพระเกียรติ คร้ังน้ี ดําเนินการในพื้นที่ปาที่

เคยถูกบุกรุกทําลายและไดรับการฟนฟูสภาพปา โดยภารกิจการปลูกและบํารุงปาไดเสร็จส้ินการดําเนินการไปเปนเวลานานหลายปแลว สวนใหญ

พืชที่ปลูกเดิมไมใชพืชอาหารชาง ทําใหขาดความหลากหลายทางชีวภาพ ตามหลักการจัดการระบบนิเวศสําหรับสัตวปา โดยเฉพาะชางปา อีกทั้ง 

พื้นที่เหลาน้ี ต้ังอยูในปาลึก ไมมีเสนทางเขาถึง ดังน้ัน การดําเนินกิจกรรมคร้ังน้ี จึงเปนการนอมรําลึกถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยกิจกรรมในคร้ังน้ี ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะกองทัพบก และ 

อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี เพื่อเปนการฟนฟูถิ่นที่อยูอาศัยของชางปาใหความสมบูรณสืบไป 

ดานนายอนุชา กระจายศรี ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 2 (ศรีราชา) กลาววา พื้นที่บริเวณน้ี เดิมมีเปาหมายเพื่อฟนฟูสภาพปา และขณะน้ีเรา

กําลังเสริมความสมบูรณของปาเพื่อใหเปนที่อยูอาศัยของชางปา เพื่อดึงใหชางกลับเขาไปอยูในปา เพื่อลดความเดือดรอนของพี่นองประชาชน การ

ดําเนินการคร้ังน้ี ใชเมล็ดพืชอาหารชาง จํานวน 69 ชนิด รวมประมาณ 6 ลานเมล็ด โดยไดรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอรจากกองทัพบก ถึงแมวา 

กวาตนไมจะเติบโต ตองใชเวลาอีก 5 ป หรือ 10 ป แตก็ตองเร่ิมทํา 

 

 

 



 

 

 

กรมอุทยานฯ  ปลูกพืชอาหารชางดวยเทคนิคโปรยเมล็ดดวยอากาศยานดึงชางกลับปา สืบสานพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9  

เม่ือวันที่ 21 ก.ค.นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปดผยวา กรมอุทยานฯ รวมกับกองทัพบก 

กระทรวงมหาดไทย กรมปาไม และหมูบานคชานุรักษ จ.จันทบุรี จัดทํา โครงการปลูกพืชอาหารชางโดยเทคนิคโปรยเมล็ดดวยอากาศยาน เฉลิม

พระเกียรติ สนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ ในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาสิบหาชั้น จ.จันทบุรี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับการแกไขปญหาชางปา มีความตอนหน่ึงวา “…

เน่ืองจากมีสัตวปาอยูในพื้นที่จํานวนมาก โดยเฉพาะที่อาศัยอยูในปาลึก จึงควรมีการปลูกพืชเสริม เพื่อเปนอาหารของสัตวปา โดยทดลองนําพันธุพืช

ขึ้นเฮลิคอปเตอรไปโปรยในกลางปาบริเวณตาง ๆ เพื่อใหเติบโต และเปนอาหารของสัตวปา ซ่ึงอาจเปนทฤษฎีใหมอีกแบบ …” เพื่อจัดการปญหา

ความขัดแยงระหวางคนกับชางปา โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับ “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ” ซ่ึงเปนโครงการอนุรักษปาและชางเพื่อการอยู

รวมกันอยางสมดุลระหวางคนและชางอยางมีสุข ไวในพระบรมราชูปถัมภ 

อธิบดีกรมอุทยานฯ กลาวตอวา โครงการปลูกพืชอาหารชางโดยเทคนิคโปรยเมล็ดดวยอากาศยาน เฉลิมพระเกียรติ คร้ังน้ี ดําเนินการในพื้นที่ปาที่

เคยถูกบุกรุกทําลายและไดรับการฟนฟูสภาพปา โดยภารกิจการปลูกและบํารุงปาไดเสร็จส้ินการดําเนินการไปเปนเวลานานหลายปแลว สวนใหญ

พืชที่ปลูกเดิมไมใชพืชอาหารชาง ทําใหขาดความหลากหลายทางชีวภาพ ตามหลักการจัดการระบบนิเวศสําหรับสัตวปา โดยเฉพาะชางปา อีกทั้ง 

พื้นที่เหลาน้ี ต้ังอยูในปาลึก ไมมีเสนทางเขาถึง ดังน้ัน การดําเนินกิจกรรมคร้ังน้ี จึงเปนการนอมรําลึกถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยกิจกรรมในคร้ังน้ี ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะกองทัพบก และ  

อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี เพื่อเปนการฟนฟูถิ่นที่อยูอาศัยของชางปาใหความสมบูรณสืบไป 

ดานนายอนุชา กระจายศรี ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 2(ศรีราชา) กลาววา พื้นที่บริเวณน้ี เดิมมีเปาหมายเพื่อฟนฟูสภาพปา และขณะน้ีเรา

กําลังเสริมความสมบูรณของปาเพื่อใหเปนที่อยูอาศัยของชางปา เพื่อดึงใหชางกลับเขาไปอยูในปา เพื่อลดความเดือดรอนของพี่นองประชาชน การ

ดําเนินการคร้ังน้ี ใชเมล็ดพืชอาหารชาง จํานวน 69 ชนิด รวมประมาณ 6 ลานเมล็ด โดยไดรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอรจากกองทัพบก ถึงแมวา 

กวาตนไมจะเติบโต ตองใชเวลาอีก 5 ป หรือ 10 ป แตก็ตองเร่ิมทํา 

 

 

 



 

หกลอบรรทุกไมพะยูงแหกโคงเสียหลักพลิกควํ่า โชคดีไรเจ็บ-ตาย 

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 09.17 น. 

21 กรกฎาคม  2564 เจาหนาที่ไดเกิดอุบัติเหตุรถยนตบรรทุกหกลอ พลิกคว่ําบริเวณโคงริมถนน กอนถึงทางเขาที่ทําการอุทยานแหงชาติภูผายล 

ทองที่บานหวยหวด ต.จันทรเพ็ญ อ.เตางอย จ.สกลนคร เจาหนาที่อุทยานแหงชาติภูผายลซ่ึงอยูใกลที่เกิดเหตุ ไดเขามาเพื่อใหการชวยเหลือ ปรากฏ

วาเม่ือมาถึง พบรถยนตที่พลิกคว่ําดังกลาว มีไมพะยูงทอนเต็มคันรถ จึงไดประสานแจงหัวหนาอุทยานแหงชาติภูผายล เพื่อทราบ และทางอุทยานฯ

ไดแจงตํารวจ สภ เตางอย ผอ.ศูนยปาไมสกลนคร ผอ.สนง.ทสจ.สกลนคร กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร และหนวยที่เกี่ยวของ เขารวมตรวจสอบในพื้นที่ 

เบ้ืองตนสอบถามผูขับรถดังกลาว แจงวา ไมดังกลาวตัดมาจากที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โดยรับจางขนมาจาก อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด

รอยเอด็ โดยจะขนไปยังจังหวัดนครพนม 

ทั้งน้ีในเวลา ประมาณ 06.00 น. เจาหนาที่กําลังดําเนินการชวยเหลือยกรถและขนไมพะยูง ออกจากบริ เวณถนนสาย เตางอย- กวนบุน- (เขาวง) 

เพื่อใหการจราจรสามารถใชไดตามปกติ สําหรับเร่ืองคดี ทางตํารวจ และศูนยปาไมสกลนคร กรมปาไม จะดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบ

กฎหมายตอไป 

 



 

 

เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายสิธิชัย จินดาหลวง ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน ลงพื้นที่เย่ียมชมศูนยเรียนรูโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริอําเภอปาย บานสวนอคิราห เกษตรตามรอยพอ เลขที่ 111/1 หมู 3 บานทาปาย ต.แมฮี้ อ.ปาย จ.แมฮองสอน พรอมดวย

นายกรัณยพล แสงทอง ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 สาขาแมฮองสอน นายรังสรรค ขอผล ผอ.สวนสงเสริมการปลูกปา เย่ียมชมศูนยเรียนรู

ดังกลาว 

ทั้งน้ีนายประยูร ปมปา พรอมครอบครัว ไดนอมนําแนวพระราชดําริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาดําเนินชีวิตดวยการทําเกษตรแบบผสมผสาน ทั้ง

ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ปจจุบันเปนศูนยเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอําเภอปาย เนนการทําเกษตรอินทรียในครัวเรือน ปลูกทุกอยางที่กิน 

และกินทุกอยางที่ปลูก เหลือจึงแจกหรือจําหนายตอไป เพื่อเดินตามรอยพระราชดําริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และยังเปนเกษตรกรที่รวมโครงการ

เสริมสรางและพัฒนาผูนําการเปล่ียนแปลง ทฤษฎีใหมรูปแบบประยุกต “โคก หนอง นา โมเดล ” เพื่อปรับเปล่ียนพื้นที่ใหไดใชประโยชนดาน

การเกษตรอยางสูงสุด 

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน ไดกลาววา บานสวนอคิราห ถือไดวาเปนพื้นที่การเกษตรที่มีศักยภาพในดานภูมิทัศนที่มี

ความโดดเดน นอกจากในเร่ืองของการเกษตรยังสามารถสงเสริมในเร่ืองของการทองเที่ยวไดในระยะยาว สําหรับพื้นที่ของบานสวนอคิราหน้ันมีไมมาก 

เพียงแค 2 ไร แตเจาของมีความต้ังใจในการพัฒนาและตอยอดใหเกิดศักยภาพสูงสุด ไดไปศึกษาเรียนรูจากงานที่เกี่ยวของ นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช 

 

จนกระทั่งประสบความสําเร็จ เปนศูนยเรียนรูหลายดาน เชนศูนยเรียนรู ศพก.ระดับอําเภอ ศูนยเรียนรูโคกหนองนา ฯลฯ ถือไดวาเปนการสราง

พื้นที่ที่ไมมาก แตสามารถสรางรายไดใหเกิดขึ้นเต็มศักยภาพ พืชผลที่ปลูกก็หลากหลาย มีเกือบครบทุกอยาง นับวาบานสวนอคิราห เกษตร  



ตามรอยพอ เปนหน่ึงในตัวอยางที่ดีสําหรับพี่นองเกษตรกร นอกจากน้ีนายประยูร ปมเปา ยังเปนสมาชิกของโครงการ สรางสรางรายได ของ  

กรมปาไม ที่สงเสริม สรางงาน สรางรายได ใหชาวบานมีอาชีพที่ม่ันคง สามารถอาศัยอยูกับปาไดอยางย่ังยืน 

 

 

 


