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

ข�าวหนังสือพิมพ- 

- เดลินิวส�ก
อนข้ึนแท
น: มอดไม�ลอบตัดป�าสงวน (เดลินิวส
 18 ตุลาคม 2564 หน�า 11) 

- Care the Wild รวมพลัง 'ปลูก ป+อง ป�าเปลี่ยนโลก' (ประชาชาติธุรกิจ 18-20 ตุลาคม 2564 หน�า 24,23) 

- สานพลังเพ่ือโลกสีเขียว: "วิถีผู�นำเข�มแข็ง" พัฒนาศักยภาพชุมชนบ�านท
าต�นธง  

(ไทยโพสต
 18 ตุลาคม 2564 หน�า 16) 

 

ข�าวเว็บไซต- 

วราวุธ ตรวจพ้ืนท่ีเขาห�วยมะหาดให�กำลังใจชุมชนร2วมพลิกฟ45นผืนป7า (มติชน วันท่ี 16 ตุลาคม 2564 )   
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2994289 

รมว.วราวุธ ตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีเขาห�วยมะหาด จ.ระยอง (บ�านเมือง วันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564)  
https://www.banmuang.co.th/news/relation/254640 

“ปลัดฯ จตุพร” อนุญาตใช�พ้ืนท่ี คทช. 7 พ้ืนท่ีสุดท�าย เตรียมพร�อมเดินหน�าสร�างเศรษฐกิจฐานรากท่ียั่งยืนให�ชุมชน 

(บ�านเมือง วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564)  https://www.banmuang.co.th/news/relation/254525 

ผบ.ฉก.นราธิวาส ติดตามความคืบหน�าการลักลอบตัดไม�ในพ้ืนท่ี (มติชน วันท่ี 16 ตุลาคม 2564 )  
https://www.matichon.co.th/region/news_2994485 

ขวัญกำลังใจ (เดลินิวส
 วันท่ี 17 ตุลาคม 2564 )  

https://www.dailynews.co.th/articles/379800/ 

เร2งตัดแต2งทอนความสูงต�นยางนาสารภีเสี่ยงสูง 30 ต�นป̀องกันโค2นล�มซ้ำ-เตรียมจัดทำบุญเรียกขวัญ 27 ต.ค. 64 

(ผู�จัดการออนไลน
  16 ต.ค. 2564) https://mgronline.com/local/detail/9640000102521 

เชียงใหม2 เดินหน�าป̀องกันแก�ไขปbญหาต�นยางนา ตัดแต2งก่ิงท่ีมีความเสี่ยงสูงบริเวณอำเภอสารภี พร�อมเตรียมทำบุญบายศรีสู2ขวัญ 

(สยามรัฐออนไลน
  15 ตุลาคม 2564) https://siamrath.co.th/n/289405 
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 5402
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รหัสข่าว: C-211018008097(18 ต.ค. 64/04:13) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 112.06 Ad Value: 106,457 PRValue : 319,371 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9106
วันที่: จันทร์ 18 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 16(บน)

คอลัมน์: สานพลังเพื่อโลกสีเขียว: "วิถีผู้นำเข้มแข็ง" พัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านท่าต้นธงแข็ง...

รหัสข่าว: C-211018008097(18 ต.ค. 64/04:13) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 112.06 Ad Value: 106,457 PRValue : 319,371 คลิป: สี่สี(x3)

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line



 

วราวุธ ตรวจพ้ืนท่ีเขาห�วยมะหาดให�กำลังใจชุมชนร�วมพลิกฟ"#นผืนป&า 

วันท่ี 16 ตุลาคม 2564 - 16:11 น.   https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2994289 

วราวุธ ตรวจพ้ืนท่ีเขาห�วยมะหาดให�กำลังใจชุมชนร�วมพลิกฟ"#นผืนป&า คืนความสมบูรณIสู�ป&าต�นน้ำ 

วันท่ี 16 ตุลาคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) พร�อมด�วย 

นายจตุพร บุรุษพัฒนI ปลัด ทส. ลงพ้ืนท่ีเขาห�วยมะหาด จ.ระยอง ตรวจเยี่ยมโครงการฟ"#นป&า รักษIน้ำ เขาห�วยมะหาด โดย

รับฟSงสรุปผลการดำเนินงานจาก ดร.ชญานI จันทวสุ ผู�แทนบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และรับฟSงการมี

ส�วนร�วมของชุมชนในการฟ"#นฟูพ้ืนท่ีป&าเขาห�วยมะหาด จากชมรมคนรักษIป&า ชากลูกหญ�า-เขาห�วยมะหาด พร�อมปลูกต�น

ไทรเลียบบริเวณพ้ืนท่ีอาคารสำนักงาน และเยี่ยมชมต�นสมพงษIยักษIอายุเกือบ 100 ปW ในพ้ืนท่ีโครงการ รวมท้ังได�เยี่ยมชม

ต�นไม�ทรงปลูก ในพ้ืนท่ีแปลงปลูกป&าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ในเขตป&าสงวนแห�งชาติ ป&าเขาห�วยมะหาด 

โครงการฟ"#นป&า รักษIน้ำ เขาห�วยมะหาด เปZนพ้ืนท่ีท่ีกรมป&าไม�ได�อนุญาตให�หน�วยบัญชาการต�อสู�อากาศยานและรักษาฝS\ง 

กองทัพเรือ ใช�ประโยชนIเพ่ือการป]องกันพ้ืนท่ี ต�อมาจึงได�ร�วมกับ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ชมรมคน

รักษIป&า ชากลูกหญ�า-เขาห�วยมะหาด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรI ดำเนินการฟ"#นฟูและบำรุงรักษาระบบนิเวศในพ้ืนท่ี 

2,500 ไร� บนเขาห�วยมะหาด จังหวัดระยอง ต้ังแต�ปW 2556 ผ�านกิจกรรมการปลูกต�นไม� สร�างฝายชะลอน้ำ เพ่ิมความ

หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เสริมสร�างความสมดุลให�กับระบบนิเวศอย�างยั่งยืน จนสามารถพลิกฟ"#นจากผืนป&า

เสื่อมโทรมให�กลับมาสู�สภาพสมบูรณI เปZนแหล�งต�นน้ำท่ีสามารถหล�อเลี้ยงพ้ืนท่ีการเกษตรต�างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังรณรงคIสร�างจิตสำนึกในการรักและหวงแหนสิ่งแวดล�อม และสร�างการมี

ส�วนร�วมในการอนุรักษIทรัพยากรป&าไม� 

โดยผลสำเร็จจากโครงการ ทำให�ได�รับการรับรองจากองคIการบริหารจัดการกgาซเรือนกระจก (องคIการมหาชน) ให�เปZน

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกgาซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ภาคเอกชน ประเภทป&าไม�



และพ้ืนท่ีสีเขียว โดยจากการประเมินผลการดำเนินโครงการ ระหว�างปW 2556-2561 สามารถดูดซับกgาซเรือนกระจกได�ถึง 

32,807.199 ตันคารIบอนไดออกไซดIเทียบเท�า หรือเทียบเท�าการปลูกต�นไม�ประมาณ 125,000 ต�น และสามารถสร�าง

รายได�ให�กับ 5 ชุมชนรอบเขาห�วยมะหาดแล�วกว�า 5 ล�านบาท 

จากนั้น นายวราวุธ  ได�เดินทางไปเยี่ยมชม “ต�นกฤษณา” ต�นไม�ทรงปลูกเปZนปฐมฤกษIในพ้ืนท่ีป&าอนุรักษI โดยสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต�นไม�อันทรงคุณค�า สู�ผืนป&าตะวันออก ใต�ร�ม

พระบารมี ณ แปลงปลูกป&าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ในเขตป&าสงวนแห�งชาติ ป&าเขาห�วยมะหาด ป&าเขานั่งยอง และป&าเขา

ครอก อำเภอบ�านฉาง จังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รมว.วราวุธ ตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีเขาห�วยมะหาด จ.ระยอง 

วันเสารI ท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 16.57 น.  https://www.banmuang.co.th/news/relation/254640 

พร�อมให�กำลังใจชุมชนร�วมพลิกฟ"#นผืนป&า คืนความสมบูรณIสู�ป&าต�นน้ำ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) พร�อมด�วย นายจตุพร บุรุษ

พัฒนI ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และคณะผู�บริหาร ทส. ลงพ้ืนท่ีเขาห�วยมะหาด จ.ระยอง ตรวจ

เยี่ยมโครงการฟ"#นป&า รักษIน้ำ เขาห�วยมะหาด โดยรับฟSงสรุปผลการดำเนินงานจาก ดร.ชญานI จันทวสุ ผู�แทนบริษัทพีทีที 

โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และรับฟSงการมีส�วนร�วมของชุมชนในการฟ"#นฟูพ้ืนท่ีป&าเขาห�วยมะหาด จากชมรมคน

รักษIป&า ชากลูกหญ�า-เขาห�วยมะหาด พร�อมปลูกต�นไทรเลียบบริเวณพ้ืนท่ีอาคารสำนักงาน และเยี่ยมชมต�นสมพงษIยักษI

อายุเกือบ 100 ปW ในพ้ืนท่ีโครงการ รวมท้ังได�เยี่ยมชมต�นไม�ทรงปลูก ในพ้ืนท่ีแปลงปลูกป&าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ในเขตป&า

สงวนแห�งชาติ ป&าเขาห�วยมะหาด 

โครงการฟ"#นป&า รักษIน้ำ เขาห�วยมะหาด เปZนพ้ืนท่ีท่ีกรมป&าไม�ได�อนุญาตให�หน�วยบัญชาการต�อสู�อากาศยานและรักษาฝS\ง 

กองทัพเรือ ใช�ประโยชนIเพ่ือการป]องกันพ้ืนท่ี ต�อมาจึงได�ร�วมกับ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ชมรมคน

รักษIป&า ชากลูกหญ�า-เขาห�วยมะหาด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรI ดำเนินการฟ"#นฟูและบำรุงรักษาระบบนิเวศในพ้ืนท่ี 

2,500 ไร� บนเขาห�วยมะหาด จังหวัดระยอง ต้ังแต�ปW 2556 ผ�านกิจกรรมการปลูกต�นไม� สร�างฝายชะลอน้ำ เพ่ิมความ

หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เสริมสร�างความสมดุลให�กับระบบนิเวศอย�างยั่งยืน จนสามารถพลิกฟ"#นจากผืนป&า

เสื่อมโทรมให�กลับมาสู�สภาพสมบูรณI เปZนแหล�งต�นน้ำท่ีสามารถหล�อเลี้ยงพ้ืนท่ีการเกษตรต�างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังรณรงคIสร�างจิตสำนึกในการรักและหวงแหนสิ่งแวดล�อม และสร�างการมี

ส�วนร�วมในการอนุรักษIทรัพยากรป&าไม� 

โดยผลสำเร็จจากโครงการ ทำให�ได�รับการรับรองจากองคIการบริหารจัดการกgาซเรือนกระจก (องคIการมหาชน) ให�เปZน

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกgาซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ภาคเอกชน ประเภทป&าไม�

และพ้ืนท่ีสีเขียว โดยจากการประเมินผลการดำเนินโครงการ ระหว�างปW 2556-2561 สามารถดูดซับกgาซเรือนกระจกได�ถึง 

32,807.199 ตันคารIบอนไดออกไซดIเทียบเท�า หรือเทียบเท�าการปลูกต�นไม�ประมาณ 125,000 ต�น และสามารถสร�าง

รายได�ให�กับ 5 ชุมชนรอบเขาห�วยมะหาดแล�วกว�า 5 ล�านบาท 



จากนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และคณะได�เดินทางไปเยี่ยมชม "ต�นกฤษณา" ต�นไม�ทรงปลูกเปZนปฐมฤกษIในพ้ืนท่ี

ป&าอนุรักษI โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต�นไม�อันทรงคุณค�า สู�

ผืนป&าตะวันออก ใต�ร�มพระบารมี ณ แปลงปลูกป&าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ในเขตป&าสงวนแห�งชาติ ป&าเขาห�วยมะหาด ป&า

เขานั่งยอง และป&าเขาครอก อำเภอบ�านฉาง จังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ปลัดฯ จตุพร” อนุญาตใช�พ้ืนท่ี คทช. 7 พ้ืนท่ีสุดท�าย เตรียมพร�อมเดินหน�าสร�างเศรษฐกิจฐานรากท่ียั่งยืนให�ชุมชน 

วันศุกรI ท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 15.28 น.  https://www.banmuang.co.th/news/relation/254525 

นายจตุพร บุรุษพัฒนI ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ปกท.ทส.) เปZนประธานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาการใช�ประโยชนIในเขตป&าสงวนแห�งชาติ ครั้งท่ี 11/2564 ผ�านระบบการประชุมทางไกล (VDO 

Conference) ร�วมกับผู�แทนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ผู�ทรงคุณวุฒิ และผู�แทนจาก คทช. จังหวัด โดยมี นายสุรชัย อจล

บุญ อธิบดีกรมป&าไม� เปZนฝ&ายเลขานุการ เผย อนุญาตใช�ท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามโครงการ คทช. บรรลุครบตามเป]าหมาย 

จำนวนมากกว�า 3.7 ล�านไร� เตรียมเดินหน�า สร�างเศรษฐกิจฐานรากท่ียั่งยืนให�ชุมชน ภายใต�นโยบาย“ทส.ยกกำลังเอ็กซI” 

สั่งการกรมป&าไม�วางแผนระยะยาว บูรณาการความร�วมมือ เพ่ิมมูลค�าให�พ้ืนท่ีทำกิน   

นายจตุพร บุรุษพัฒนI ปกท.ทส. เผยว�า ในวันนี ้ท่ีประชุมได�พิจารณาการใช�ประโยชนIในเขตป&าสงวนแห�งชาติ โดยเฉพาะ

การอนุญาตให�เข�าทำประโยชนIหรืออยู�อาศัยในเขตป&าสงวนแห�งชาติ เพ่ือจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

(คทช.) อีก 7 พ้ืนท่ีสุดท�าย จาก 3 จังหวัด รวมเนื้อท่ีกว�า 60,000 ไร� ครบตามเป]าหมาย เพ่ือเปZนของขวัญปWใหม�ให�พ่ีน�อง

คนไทย ท้ังนี้ ยังได�สั่งการให�กรมป&าไม�วางแผนการดำเนินงานระยะยาวในการบูรณาการความร�วมมือ ส�งเสริมให�เกิดการใช�

ประโยชนI จากท่ีดินให�ได�มากท่ีสุด เพ่ือก�อให�เกิดความคุ�มค�า สร�างรายได� และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให�กับพ่ีน�อง

ประชาชน เปZนการสร�าง เศรษฐกิจฐานรากท่ียั่งยืนให�กับชุมชนต�อไป ภายใต�นโยบาย "ทส.ยกกำลังเอ็กซI" ของ นายวราวุธ 

ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  อาทิ การส�งเสริมให�เกิดการรวมกลุ�มใช�พ้ืนท่ีใน

การสร�างรายได�จากพลังงานสะอาด มุ�งสู�ความเปZนกลางทางคารIบอน (Carbon neutrality) เปZนต�น 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังมีมติเห็นชอบในหลักการการออกคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาการใช�ประโยชนIในเขตป&าสงวน

แห�งชาติ เรื่อง แต�งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขในการใช�พ้ืนท่ีในเขตป&าสงวน

แห�งชาติของส�วนราชการหรือหน�วยงานของรัฐ ตามมาตรา 13/1 การขออนุญาตและการอนุญาตให�เข�าทำประโยชนIหรือ

อยู�อาศัยในเขตป&าสงวนแห�งชาติ ตามมาตรา 16 และการขออนุญาตและการบำรุงป&าหรือปลูกสร�างสวนป&าหรือไม�ยืนต�น

ในเขตป&าเสื่อมโทรม ตามมาตรา 20 เพ่ือให�การดำเนินงานเปZนไปด�วยความรวดเร็ว คล�องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 



 

ผบ.ฉก.นราธิวาส ติดตามความคืบหน�าการลักลอบตัดไม�ในพ้ืนท่ี 

วันท่ี 16 ตุลาคม 2564 - 17:45 น.  https://www.matichon.co.th/region/news_2994485 

เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2564 ท่ี กองร�อยทหารพราน 4912 หน�วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 49 จ.นราธิวาส พล.ต.เฉลิม

พร ขำเขียว ผู�บัญชาการกองพลทหารราบท่ี 15 และคณะ ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม กองร�อยทหารพรานท่ี4912 หน�วยเฉพาะกิจ

กรมทหารพรานท่ี 49 ติดตามความคืบหน�ากรณีลักลอบตัดไม�ในพ้ืนท่ี อุทยานแห�งชาติน้ำตกซีโป บ�านดาฮง อ.ศรีสาคร จ.

นราธิวาส สืบเนื่องจาก นาย ชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป&าไม� ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพร�อมท้ังสนธิกำลังกับดีเอสไอ 

และหน�วยงานความม่ันคง เข�าตรวจสอบโรงเลื่อยไม�ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดใช�แดนภาคใต� พบท้ังไม�ตะเคียนชันตาแมวและไม�

หลุมพอขนาดใหญ� ถูกแปรรูปพบว�ามีความเชื่อมโยงกับการตัดไม�ในเขตอุทยาน แห�งชาติน้ำตกชีโป จังหวัดนราธิวาส ซ่ึง

การปฏิบัติการดังกล�าว ได�เข�าตรวจสอบกระบวนการ ตัดไม�ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต� โดยเจ�าหน�าท่ีกรมป&าไม� 

ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีศูนยIปฏิบัติการกรมสอบสวนคดีพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต� และหน�วยงานด�านความม่ันคง เข�า

ตรวจสอบภายในโรงเลื่อยไม�จักร 418 ค�าไม� จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หลังจากสืบสวนพบมีความเชื่อมโยงกับการ

ลักลอบตัดไม� จากในเขตอุทยานแห�งชาติน้ำตกชีโป พบไม�ตะเคียนชันตาแมว และไม�หลุมพอจำนวนมาก 

โดย พล.ต.เฉลิมพร กล�าวว�า การลักลอบตัดไม�ทำลายป&า เปZนการกระทำท่ีผิดกฎหมาย เปZนการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

วันนี้จึงได�มาเยี่ยม ติดตามและให�กำลังใจเจ�าหน�าท่ีทุกฝ&าย โดยเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ ถือเปZนภารกิจสำคัญ ซ่ึง

หน�วยเฉพาะกิจนราธิวาส เปZนหน�วยข้ึนตรงของกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส�วนหน�า ได�รับมอบหมาย 

จากกองทัพบก ให�ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ปSจจุบันหน�วยงานทุกภาคส�วนพร�อมท้ังผู�นำท�องท่ี ผู�นำท�องถ่ิน 

พ่ีน�องประชาชน เห็นด�วยร�วมกันว�าทรัพยากรป&าไม�ควรค�าแก�การดูแล เพ่ือปกปSกรักษาไว�ให�กับลูกหลาน อีกท้ัง เปZนการ

รักษาทรัพยากรต�นน้ำอีกด�วย หากป&าไม�ถูกทำลายจะทำให�เกิดวิกฤติอ่ืนๆ ตามมา เช�น น้ำท�วม ส�งผลกระทบต�อสภาวะ

แวดล�อมแลประชาชนในพ้ืนท่ี จึงได�ลงพ้ืนท่ีมาติดตามความคืบหน�ากรณีดังกล�าว เพ่ือหาแนวทางการแก�ไขปSญหาการ

ลักลอบตัดไม�ในพ้ืนท่ีป&า 

 



 

https://www.dailynews.co.th/articles/379800/ 

 

 



 

เร�งตัดแต�งทอนความสูงต�นยางนาสารภีเสี่ยงสูง 30 ต�นป]องกันโค�นล�มซ้ำ-เตรียมจัดทำบุญเรียกขวัญ 27 ต.ค. 64 

เผยแพร�: 16 ต.ค. 2564  ผู�จัดการออนไลนI  https://mgronline.com/local/detail/9640000102521 

เชียงใหม� - เชียงใหม�ระดมร�วมมือป]องกันแก�ไขปSญหาต�นยางนาสารภีโค�นล�ม เร�งประเมินความเสี่ยงกว�า 900 ต�นตลอด

เส�นทาง เบ้ืองต�นพบ 30 ต�นเสี่ยงสูงต�องตัดแต�งลดทอนความสูงลงเหลือ 1 ใน 4 ขณะท่ี 27 ต.ค. 64 เตรียมจัดพิธีทำบุญ

เรียกขวัญชาวบ�าน 

นายอิสระ ศิริไสยาสนI ผู�อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จังหวัดเชียงใหม� เป}ดเผยว�า จากการท่ี

เม่ือวันท่ี 1 ต.ค. 64 เกิดฝนตกหนักพายุลมแรงพัดต�นยางนาบนถนนเชียงใหม�-ลำพูน (สายเก�า) ในอำเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม� ล�มนับสิบต�นสร�างความเสียหายอย�างมาก วานนี้ (15 ต.ค. 64) สภาพลเมืองเชียงใหม�เป}ดเวทีเสวนา “วิกฤตยาง

นา ถนนเชียงใหม�-ลำพูน : จัดการอย�างไรให�ปลอดภัย” เพ่ือรับฟSงความคิดเห็นการป]องกันแก�ไขปSญหาต�นยางนา 

โดยขณะนี้หน�วยงานและทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องอยู�ระหว�างการสำรวจความเสี่ยงของต�นไม�สองข�างทาง จำนวน 924 ต�น 

ว�าต�นใดมีความเสี่ยงท่ีจะล�มบ�าง ซ่ึงเบ้ืองต�นจะทำการตัดแต�งก่ิงต�นยางนาท่ีมีความเสี่ยงสูงบริเวณอำเภอสารภีจำนวน 30 

ต�นด�วยการทอนยอด ลดความสูงของต�นยางนาลงมา 1 ใน 4 ต้ังแต�วันท่ี 7 ต.ค. 64 ท่ีผ�านมา และยังได�รับการช�วยเหลือ

จากกรมป&าไม�ในการส�งรุกขกรผู�เชี่ยวชาญมาร�วมประเมินและบริหารจัดการต�นยางนาท่ีมีความเสี่ยงสูงท้ัง 30 ต�นด�วย 

นอกจากนี้ ยังได�มีการเร�งรัดให�องคIกรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดหาเครื่องสแกนรากลำต�น (Tree radar scan) เพ่ือสำรวจ

โครงสร�างภายในและประเมินความเสี่ยงต�นยางนา พร�อมส�งเสริมการปลูกต�นยางนาทดแทนต�นท่ีล�มไป และจัดระบบเตือน

ภัยให�ครอบคลุมถนนท้ังสายเพ่ือสร�างความเชื่อม่ันให�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ี ขณะท่ีทางอำเภอสารภี และเทศบาลตำบล

สารภีจะได�มีการจัดพิธีทำบุญและบายศรีสู�ขวัญในวันท่ี 27 ต.ค. 64 เพ่ือสร�างขวัญและกำลังใจให�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 



 

เชียงใหม� เดินหน�าป]องกันแก�ไขปSญหาต�นยางนา ตัดแต�งก่ิงท่ีมีความเสี่ยงสูงบริเวณอำเภอสารภี พร�อมเตรียมทำบุญบายศรี

สู�ขวัญ 

 สยามรัฐออนไลนI  15 ตุลาคม 2564 https://siamrath.co.th/n/289405 

บ�ายวันนี้ (15 ต.ค. 64) สภาพลเมืองเชียงใหม� เป}ดเวทีเสวนา “วิกฤตยางนา ถนนเชียงใหม�-ลำพูน : จัดการอย�างไรให�

ปลอดภัย” เพ่ือรับฟSงความคิดเห็นการป]องกันแก�ไขปSญหาต�นยางนา ภายหลังจากเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ได�เกิดพายุฝน

ฟ]าคะนองและลมกระโชกแรงในพ้ืนท่ีเทศบาลสารภี ส�งผลให�ต�นยางนาและต�นไม�ใหญ�ริมถนนเชียงใหม�-ลำพูน (สายเก�า) 

โค�นล�มทับบ�านเรือนประชาชน และกีดขวางทางจราจร 

นายอิสระ ศิริไสยาสนI ผู�อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จังหวัดเชียงใหม� เป}ดเผยว�า ขณะนี้

หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องอยู�ระหว�างการสำรวจความเสี่ยงของต�นไม�สองข�างทาง จำนวน 924 ต�น ว�าต�นไหนมีความเสี่ยงท่ีจะ

ล�มบ�าง โดยได�มีการตัดแต�งก่ิงต�นยางนาท่ีมีความเสี่ยงสูงบริเวณอำเภอสารภีจำนวน 30 ต�นด�วยการทอนยอด ลดความสูง

ของต�นยางนา ลงมา 1 ใน 4 ต้ังแต�วันท่ี 7 ตุลาคม ท่ีผ�านมา และยังได�รับการช�วยเหลือจากกรมป&าไม�ในการส�งรุกขกร

ผู�เชี่ยวชาญมาร�วมประเมินและบริหารจัดการต�นยางท่ีมีความเสี่ยงสูงท้ัง 30 ต�น นอกจากนี้ ยังได�มีการเร�งรัดให�องคIกร

ปกครองส�วนท�องถ่ินจัดหาเครื่องสแกนรากลำต�น (Tree radar scan) เพ่ือสำรวจโครงสร�างภายในและประเมินความเสี่ยง

ต�นยางนา พร�อมส�งเสริมการปลูกต�นยางนาทดแทนต�นท่ีล�มไป และจัดระบบเตือนภัยให�ครอบคลุมถนนท้ังสาย เพ่ือสร�าง

ความเชื่อม่ันให�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ท้ังนี้ อำเภอสารภี และเทศบาลตำบลสารภี จะได�มีการจัดพิธีทำบุญและบายศรีสู�ขวัญ ในวันท่ี 27 ตุลาคม นี้ เพ่ือสร�าง

ขวัญและกำลังใจให�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ี 


