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“วราวุธ” ห(วงใยต�นยางนา เร(งวางแผนจัดการดูแลต�นยางนาเส�นถนนเชียงใหม(-ลำพูน 

ห(วงใยประชาชนจากเหตุการณ/ "ต�นยางนา" บริเวณริมถนนสายเชียงใหม(-ลำพูน โค(นล�มทับบ�านเรือน เนื่องจากลมพายุ

และฝนตกหนักลมแรง เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ท่ีผ(านมา โดยนายวราวุธได�มอบหมายให�กรมป�าไม�นำทีมเจ�าหน�าท่ี “รุกข

กร” ลงพ้ืนท่ีสำรวจต�นยางนา และหารือแนวทางการดูแล ฟ=>นฟู บำรุงรักษา และประเมินความเสี่ยงของต�นยางนาให�

ปลอดภัยต(อประชาชน 

9 พฤศจิกายน 2564 https://www.dailynews.co.th/news/458009/ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว(าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ห(วงใยประชาชนจากเหตุการณ/ “ต�น

ยางนา” บริเวณริมถนนสายเชียงใหม(-ลำพูน โค(นล�มทับบ�านเรือน เนื่องจากลมพายุและฝนตกหนักลมแรง เม่ือวันท่ี 1 

ตุลาคม 2564 ท่ีผ(านมา โดยนายวราวุธได�มอบหมายให�กรมป�าไม�นำทีมเจ�าหน�าท่ี “รุกขกร” ลงพ้ืนท่ีสำรวจต�นยางนา และ

หารือแนวทางการดูแล ฟ=>นฟู บำรุงรักษา และประเมินความเสี่ยงของต�นยางนาให�ปลอดภัยต(อประชาชน เนื่องจากต�นยาง

นาท่ีปลูกในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล(าว มีอายุมากกว(า 100 ปW ซ่ึงมีคุณค(าทางจิตใจต(อประชาชนในพ้ืนท่ี และเปZนถนนสาย

เอกลักษณ/ของ จ.เชียงใหม( และ จ.ลำพูน 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� กล(าวภายหลังลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามความคืบหน�าการดูแล ฟ=>นฟู และบำรุงรักษาต�นยาง

นา โดยนายคงศักด์ิ มีแก�ว ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านวิจัยการจัดการป�าไม� และนายสมบูรณ/ บุญยืน ผู�อำนวยการส(วนส(งเสริม

และถ(ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการป�าไม� กรมป�าไม� นำเจ�าหน�าท่ีรุกขกรเข�าไปดำเนินการสำรวจต�นยางนา

และประเมินความเสี่ยงครบทุกต�น ในเบ้ืองต�น กรมป�าไม�ได�บูรณาการการดำเนินงานร(วมกับหน(วยงานท่ีเก่ียวข�อง โดย

อธิบดีกรมป�าไม�ประชุมหารือกับนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี นายวรเดช เต็มดี นายกเทศมนตรีตำบล



สารภี นายเสริมยศ สมม่ัน ท่ีปรึกษานายกองค/การบริหารส(วนจังหวัดจังหวัดเชียงใหม( นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา 

ภาคเอกชน และเครือข(ายภาคประชาชน เพ่ือจัดทำแผนการจัดการฟ=>นฟู ดูแลรักษาต�นยางนาให�แข็งแรง ร(มรื่น สวยงาม 

และปลอดภัย สร�างประโยชน/และสร�างคุณค(าต(อประชาชนในพ้ืนท่ี โดยวางแผนการบริหารจัดการ ออกเปZน 3 ระยะ ดังนี้ 

1)ระยะเร(งด(วน กรมป�าไม�ดำเนินการสำรวจและประเมินความเสี่ยงต�นยางนา นำทีมรุกขกรดำเนินการตัดแต(งก่ิงและเรือน

ยอดต�นยางนาท่ีมีความเสี่ยงสูง พร�อมท้ังมีแผนจัดอบรมรุกขกร นอกจากนี้ ได�หารือร(วมกับองค/การบริหารส(วนจังหวัด

เชียงใหม( ในการสนับสนุนการจัดหาเครื่องสแกนต�นไม� (Tree Radar Scan) เพ่ือสำรวจหาโครงสร�างภายในและระบบราก

ของต�นยางนาท้ังหมด พร�อมท้ังทำประชาพิจารณ/และจัดต้ังคณะทำงาน เพ่ือให�ประชาชนมีส(วนร(วมในการแก�ปgญหาอย(าง

จริงจัง 

2)ระยะปานกลาง เสนอให�มีการวิจัยทำรากเทียมเพ่ือเปZนรากแขนง เพ่ือให�มีแรงในการยึดเกาะให�ปhองกันการล�มของต�น

ยางนาในอนาคต ส(งเสริมให�มีการปลูกต�นยางนาทดแทน รวมท้ังตัดแต(งก่ิงและเรือนยอดเม่ือครบกำหนดเวลา และจัดให�มี

ระบบเตือนภัยให�ประชาชนรับทราบหากเกิดเหตุ 

3)ระยะยาว เสนอให�มีการศึกษาวิจัยอนุรักษ/ต�นยางนา การให�ความรู�และสร�างจิตสำนึกให�ประชนเกิดความรักและหวง

แหนต�นยางนา และส(งเสริมให�เกิดเปZนถนนสายวัฒนธรรม พร�อมท้ังปรับเปลี่ยนโครงสร�างของถนนให�รากต�นยางนา

สามารถเจริญเติบโตได� 

นอกจากนี้ รุกขกรกรมป�าไม� ได�ให�คำแนะนำ สาธิต และฝiกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงพร�อมแนะแนวทางการจัดการต�น

ยางนาให�กับเจ�าหน�าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม() ร(วมกับภาคเอกชน และเครือข(ายภาคประชาชน ท้ังนี้ 

จากการสำรวจและร(วมประเมินความเสี่ยงพบต�นยางนาท่ีต�องเข�าไปดูแลรักษา จำนวนกว(า 115 ต�น ท่ีจะต�องเข�าไป

ดำเนินการ ซ่ึงกรมป�าไม�จะได�เสนอข�อมูลให�จังหวัดเชียงใหม(ร(วมกับหน(วยงานทุกภาคส(วนเข�าไปดำเนินการต(อไป อีกท้ังจะ

เร(งดำเนินการตามแนวทางท่ีได�สำรวจและประเมินไว� และสิ่งท่ีสำคัญคือให�เจ�าหน�าท่ีสร�างการมีส(วนร(วม สร�างความเข�าใจ

ให�กับประชาชนและเครือข(ายในพ้ืนท่ีได�เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ/ต�นยางนาให�แข็งแรง สามารถเติบโตเคียงคู(กับ

ถนนสายประวัติศาสตร/ของประเทศ 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� ได�เยี่ยมชมการสาธิตการจัดการต�นยางนาอายุกว(า 100 ปW จากเจ�าหน�าท่ีรุกขกร กรม

ป�าไม� โดยรุกขกรได�ตัดลดทอนความสูงเรือนยอด พร�อมท้ังตัดแต(งก่ิง ปรับสมดุลเปZนทรงพุ(มเพ่ือลดทอนน้ำหนักของก่ิงท่ี

ขยายออกด�านข�าง ซ่ึงเสี่ยงต(อการหักโค(น ตัดแต(งภายในทรงพุ(มเพ่ือลดแรงปะทะลมพายุ และทำศัลยกรรมลำต�นอุดโพรง

ปhองกันน้ำไหลเข�าไปภายในลำต�น ซ่ึงจะทำให�ลำต�นผุเปZนโพรง และฉีดพ(นสารปhองกันเชื้อรา ทาสีน้ำมัน ซ่ึงการสาธิต

ดังกล(าวจะใช�เปZนแนวทางในการจัดการต�นยางนาต�นอ่ืน ๆ ต(อไป เพ่ือการอนุรักษ/ต�นยางนาให�อยู(ยั่งยืน และปhองกันชีวิต

และทรัพย/สินของประชาชน 

 

 

 



 

 

วราวุธ  ห(วงใยต�นยางนา เร(งวางแผนจัดการดูแลต�นยางนาเส�นถนนเชียงใหม( – ลำพูน 

วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3033504 

วันท่ี 9 พฤศจิกายน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว(าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) ห(วงใย

ประชาชนจากเหตุการณ/ “ต�นยางนา” บริเวณริมถนนสายเชียงใหม( – ลำพูน โค(นล�มทับบ�านเรือน เนื่องจากลมพายุและ

ฝนตกหนักลมแรง เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ท่ีผ(านมา โดยนายวราวุธได�มอบหมายให�กรมป�าไม�นำทีมเจ�าหน�าท่ี “รุกขกร” 

ลงพ้ืนท่ีสำรวจต�นยางนา และหารือแนวทางการดูแล ฟ=>นฟู บำรุงรักษา และประเมินความเสี่ยงของต�นยางนาให�ปลอดภัย

ต(อประชาชน เนื่องจากต�นยางนาท่ีปลูกในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล(าว มีอายุมากกว(า 100 ปW ซ่ึงมีคุณค(าทางจิตใจต(อประชาชน

ในพ้ืนท่ี และเปZนถนนสายเอกลักษณ/ของ จ.เชียงใหม( และ จ.ลำพูน 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� กล(าวภายหลังลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามความคืบหน�าการดูแล ฟ=>นฟู และบำรุงรักษาต�นยาง

นา โดยนายคงศักด์ิ มีแก�ว ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านวิจัยการจัดการป�าไม� และนายสมบูรณ/ บุญยืน ผู�อำนวยการส(วนส(งเสริม

และถ(ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการป�าไม� กรมป�าไม� นำเจ�าหน�าท่ีรุกขกรเข�าไปดำเนินการสำรวจต�นยางนา

และประเมินความเสี่ยงครบทุกต�น ในเบ้ืองต�น กรมป�าไม�ได�บูรณาการการดำเนินงานร(วมกับหน(วยงานท่ีเก่ียวข�อง โดย

อธิบดีกรมป�าไม�ประชุมหารือกับนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี นายวรเดช เต็มดี นายกเทศมนตรีตำบล

สารภี นายเสริมยศ สมม่ัน ท่ีปรึกษานายกองค/การบริหารส(วนจังหวัดจังหวัดเชียงใหม( นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา 

ภาคเอกชน และเครือข(ายภาคประชาชน เพ่ือจัดทำแผนการจัดการฟ=>นฟู ดูแลรักษาต�นยางนาให�แข็งแรง ร(มรื่น สวยงาม 

และปลอดภัย สร�างประโยชน/และสร�างคุณค(าต(อประชาชนในพ้ืนท่ี โดยวางแผนการบริหารจัดการ ออกเปZน 3 ระยะ ดังนี้ 

1)ระยะเร(งด(วน กรมป�าไม�ดำเนินการสำรวจและประเมินความเสี่ยงต�นยางนา นำทีมรุกขกรดำเนินการตัดแต(งก่ิงและเรือน

ยอดต�นยางนาท่ีมีความเสี่ยงสูง พร�อมท้ังมีแผนจัดอบรมรุกขกร นอกจากนี้ ได�หารือร(วมกับองค/การบริหารส(วนจังหวัด

เชียงใหม( ในการสนับสนุนการจัดหาเครื่องสแกนต�นไม� (Tree Radar Scan) เพ่ือสำรวจหาโครงสร�างภายในและระบบราก



ของต�นยางนาท้ังหมด พร�อมท้ังทำประชาพิจารณ/และจัดต้ังคณะทำงาน เพ่ือให�ประชาชนมีส(วนร(วมในการแก�ปgญหาอย(าง

จริงจัง 

2)ระยะปานกลาง เสนอให�มีการวิจัยทำรากเทียมเพ่ือเปZนรากแขนง เพ่ือให�มีแรงในการยึดเกาะให�ปhองกันการล�มของต�น

ยางนาในอนาคต ส(งเสริมให�มีการปลูกต�นยางนาทดแทน รวมท้ังตัดแต(งก่ิงและเรือนยอดเม่ือครบกำหนดเวลา และจัดให�มี

ระบบเตือนภัยให�ประชาชนรับทราบหากเกิดเหตุ 

3)ระยะยาว เสนอให�มีการศึกษาวิจัยอนุรักษ/ต�นยางนา การให�ความรู�และสร�างจิตสำนึกให�ประชนเกิดความรักและหวง

แหนต�นยางนา และส(งเสริมให�เกิดเปZนถนนสายวัฒนธรรม พร�อมท้ังปรับเปลี่ยนโครงสร�างของถนนให�รากต�นยางนา

สามารถเจริญเติบโตได� 

นอกจากนี้ รุกขกรกรมป�าไม� ได�ให�คำแนะนำ สาธิต และฝiกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง 

พร�อมแนะแนวทางการจัดการต�นยางนาให�กับเจ�าหน�าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม() ร(วมกับภาคเอกชน 

และเครือข(ายภาคประชาชน ท้ังนี้ จากการสำรวจและร(วมประเมินความเสี่ยงพบต�นยางนาท่ีต�องเข�าไปดูแลรักษา จำนวน

กว(า 115 ต�น ท่ีจะต�องเข�าไปดำเนินการ ซ่ึงกรมป�าไม�จะได�เสนอข�อมูลให�จังหวัดเชียงใหม(ร(วมกับหน(วยงานทุกภาคส(วนเข�า

ไปดำเนินการต(อไป อีกท้ังจะเร(งดำเนินการตามแนวทางท่ีได�สำรวจและประเมินไว� และสิ่งท่ีสำคัญคือให�เจ�าหน�าท่ีสร�างการ

มีส(วนร(วม สร�างความเข�าใจให�กับประชาชนและเครือข(ายในพ้ืนท่ีได�เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ/ต�นยางนาให�

แข็งแรง สามารถเติบโตเคียงคู(กับถนนสายประวัติศาสตร/ของประเทศ 

นายสุรชัย  ได�เยี่ยมชมการสาธิตการจัดการต�นยางนาอายุกว(า 100 ปW จากเจ�าหน�าท่ีรุกขกร กรมป�าไม� โดยรุกขกรได�ตัด

ลดทอนความสูงเรือนยอด พร�อมท้ังตัดแต(งก่ิง ปรับสมดุลเปZนทรงพุ(มเพ่ือลดทอนน้ำหนักของก่ิงท่ีขยายออกด�านข�าง ซ่ึง

เสี่ยงต(อการหักโค(น ตัดแต(งภายในทรงพุ(มเพ่ือลดแรงปะทะลมพายุ และทำศัลยกรรมลำต�นอุดโพรงปhองกันน้ำไหลเข�าไป

ภายในลำต�น ซ่ึงจะทำให�ลำต�นผุเปZนโพรง และฉีดพ(นสารปhองกันเชื้อรา ทาสีน้ำมัน ซ่ึงการสาธิตดังกล(าวจะใช�เปZนแนวทาง

ในการจัดการต�นยางนาต�นอ่ืน ๆ ต(อไป เพ่ือการอนุรักษ/ต�นยางนาให�อยู(ยั่งยืน และปhองกันชีวิตและทรัพย/สินของประชาชน 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” ห(วงใยต�นยางนา เร(งวางแผนจัดการดูแลต�นยางนาเส�นถนนเชียงใหม( - ลำพูน 

9 พฤศจิกายน 2564 https://www.thaipost.net/public-relations-news/21572/ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว(าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ห(วงใยประชาชนจากเหตุการณ/ "ต�น

ยางนา" บริเวณริมถนนสายเชียงใหม( - ลำพูน โค(นล�มทับบ�านเรือน เนื่องจากลมพายุและฝนตกหนักลมแรง เม่ือวันท่ี 1 

ตุลาคม 2564 ท่ีผ(านมา โดยนายวราวุธได�มอบหมายให�กรมป�าไม�นำทีมเจ�าหน�าท่ี “รุกขกร” ลงพ้ืนท่ีสำรวจต�นยางนา และ

หารือแนวทางการดูแล ฟ=>นฟู บำรุงรักษา และประเมินความเสี่ยงของต�นยางนาให�ปลอดภัยต(อประชาชน เนื่องจากต�นยาง

นาท่ีปลูกในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล(าว มีอายุมากกว(า 100 ปW ซ่ึงมีคุณค(าทางจิตใจต(อประชาชนในพ้ืนท่ี และเปZนถนนสาย

เอกลักษณ/ของ จ.เชียงใหม( และ จ.ลำพูน 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� กล(าวภายหลังลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามความคืบหน�าการดูแล ฟ=>นฟู และบำรุงรักษาต�นยาง

นา โดยนายคงศักด์ิ มีแก�ว ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านวิจัยการจัดการป�าไม� และนายสมบูรณ/ บุญยืน ผู�อำนวยการส(วนส(งเสริม

และถ(ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการป�าไม� กรมป�าไม� นำเจ�าหน�าท่ีรุกขกรเข�าไปดำเนินการสำรวจต�นยางนา

และประเมินความเสี่ยงครบทุกต�น ในเบ้ืองต�น กรมป�าไม�ได�บูรณาการการดำเนินงานร(วมกับหน(วยงานท่ีเก่ียวข�อง โดย

อธิบดีกรมป�าไม�ประชุมหารือกับนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี นายวรเดช เต็มดี นายกเทศมนตรีตำบล

สารภี นายเสริมยศ สมม่ัน ท่ีปรึกษานายกองค/การบริหารส(วนจังหวัดจังหวัดเชียงใหม( นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา 

ภาคเอกชน และเครือข(ายภาคประชาชน เพ่ือจัดทำแผนการจัดการฟ=>นฟู ดูแลรักษาต�นยางนาให�แข็งแรง ร(มรื่น สวยงาม 

และปลอดภัย สร�างประโยชน/และสร�างคุณค(าต(อประชาชนในพ้ืนท่ี โดยวางแผนการบริหารจัดการ ออกเปZน 3 ระยะ ดังนี้ 

1)ระยะเร(งด(วน กรมป�าไม�ดำเนินการสำรวจและประเมินความเสี่ยงต�นยางนา นำทีมรุกขกรดำเนินการตัดแต(งก่ิงและเรือน

ยอดต�นยางนาท่ีมีความเสี่ยงสูง พร�อมท้ังมีแผนจัดอบรมรุกขกร นอกจากนี้ ได�หารือร(วมกับองค/การบริหารส(วนจังหวัด



เชียงใหม( ในการสนับสนุนการจัดหาเครื่องสแกนต�นไม� (Tree Radar Scan) เพ่ือสำรวจหาโครงสร�างภายในและระบบราก

ของต�นยางนาท้ังหมด พร�อมท้ังทำประชาพิจารณ/และจัดต้ังคณะทำงาน เพ่ือให�ประชาชนมีส(วนร(วมในการแก�ปgญหาอย(าง

จริงจัง 

2)ระยะปานกลาง เสนอให�มีการวิจัยทำรากเทียมเพ่ือเปZนรากแขนง เพ่ือให�มีแรงในการยึดเกาะให�ปhองกันการล�มของต�น

ยางนาในอนาคต ส(งเสริมให�มีการปลูกต�นยางนาทดแทน รวมท้ังตัดแต(งก่ิงและเรือนยอดเม่ือครบกำหนดเวลา และจัดให�มี

ระบบเตือนภัยให�ประชาชนรับทราบหากเกิดเหตุ 

3)ระยะยาว เสนอให�มีการศึกษาวิจัยอนุรักษ/ต�นยางนา การให�ความรู�และสร�างจิตสำนึกให�ประชนเกิดความรักและหวง

แหนต�นยางนา และส(งเสริมให�เกิดเปZนถนนสายวัฒนธรรม พร�อมท้ังปรับเปลี่ยนโครงสร�างของถนนให�รากต�นยางนา

สามารถเจริญเติบโตได� 

นอกจากนี้ รุกขกรกรมป�าไม� ได�ให�คำแนะนำ สาธิต และฝiกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงพร�อมแนะแนวทางการจัดการต�น

ยางนาให�กับเจ�าหน�าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม() ร(วมกับภาคเอกชน และเครือข(ายภาคประชาชน ท้ังนี้ 

จากการสำรวจและร(วมประเมินความเสี่ยงพบต�นยางนาท่ีต�องเข�าไปดูแลรักษา จำนวนกว(า 115 ต�น ท่ีจะต�องเข�าไป

ดำเนินการ ซ่ึงกรมป�าไม�จะได�เสนอข�อมูลให�จังหวัดเชียงใหม(ร(วมกับหน(วยงานทุกภาคส(วนเข�าไปดำเนินการต(อไป อีกท้ังจะ

เร(งดำเนินการตามแนวทางท่ีได�สำรวจและประเมินไว� และสิ่งท่ีสำคัญคือให�เจ�าหน�าท่ีสร�างการมีส(วนร(วม สร�างความเข�าใจ

ให�กับประชาชนและเครือข(ายในพ้ืนท่ีได�เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ/ต�นยางนาให�แข็งแรง สามารถเติบโตเคียงคู(กับ

ถนนสายประวัติศาสตร/ของประเทศ 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� ได�เยี่ยมชมการสาธิตการจัดการต�นยางนาอายุกว(า 100 ปW จากเจ�าหน�าท่ีรุกขกร กรม

ป�าไม� โดยรุกขกรได�ตัดลดทอนความสูงเรือนยอด พร�อมท้ังตัดแต(งก่ิง ปรับสมดุลเปZนทรงพุ(มเพ่ือลดทอนน้ำหนักของก่ิงท่ี

ขยายออกด�านข�าง ซ่ึงเสี่ยงต(อการหักโค(น ตัดแต(งภายในทรงพุ(มเพ่ือลดแรงปะทะลมพายุ และทำศัลยกรรมลำต�นอุดโพรง

ปhองกันน้ำไหลเข�าไปภายในลำต�น ซ่ึงจะทำให�ลำต�นผุเปZนโพรง และฉีดพ(นสารปhองกันเชื้อรา ทาสีน้ำมัน ซ่ึงการสาธิต

ดังกล(าวจะใช�เปZนแนวทางในการจัดการต�นยางนาต�นอ่ืน ๆ ต(อไป เพ่ือการอนุรักษ/ต�นยางนาให�อยู(ยั่งยืน และปhองกันชีวิต

และทรัพย/สินของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

'กรมป�าไม�'ชี้ต�นยางนา115ต�นถ.เชียงใหม(–ลำพูน ต�องดูแลใกล�ชิดหวั่นล�ม 

9 พ.ย. 2564  https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6722173 

กรมป�าไม� ร(วมสำรวจพบต�นยางนา 115 ต�นบนถนนเชียงใหม( – ลำพูน ต�องเข�าดูแลปhองกันล�มท�บ พร�อมวางแผน 3 ระยะ 

อนุรักษ/ต�นยางนาเคียงคู(กับถนนสายประวัติศาสตร/ 

เม่ือวันท่ี 9 พ.ย. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) กล(าวว(า 

ภายหลังเกิดเหตุต�นยางนาอายุกว(า 100 ปW บนริมถนนสายเชียงใหม(-ลำพูน โค(นล�มทับบ�านเรือนเนื่องจากลมพายุและฝน

ตกหนักลมแรง ในช(วงเดือนต.ค. 64 ท่ีผ(านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได�สั่งการให�กรมป�าไม� โดยเจ�าหน�าท่ีรุกขกร 

สำรวจต�นยางนา หาแนวทางการดูแล ฟ=>นฟู บำรุงรักษา และประเมินความเสี่ยงของต�นยางนาให�ปลอดภัยต(อประชาชน 

นายสุรชัย กล(าวอีกว(า ตนจึงได�ลงพ้ืนท่ีติดตามความคืบหน�า ร(วมกับนายคงศักด์ิ มีแก�ว ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านวิจัยการ

จัดการป�าไม� และนายสมบูรณ/ บุญยืน ผอ.ส(วนส(งเสริมและถ(ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการป�าไม� นำ

เจ�าหน�าท่ีรุกขกรเข�าสำรวจต�นยางนาและประเมินความเสี่ยงครบทุกต�น พร�อมประชุมหารือร(วมกับนายเลอยศ พุทธชิโนรส

สกุล นายอำเภอสารภี นายวรเดช เต็มดี นายกเทศมนตรีตำบลสารภี นายเสริมยศ สมม่ัน ท่ีปรึกษานายกองค/การบริหาร

ส(วนจังหวัดจังหวัดเชียงใหม( นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และเครือข(ายภาคประชาชน เพ่ือจัดทำ

แผนการจัดการฟ=>นฟู ดูแลรักษาต�นยางนาให�แข็งแรง ร(มรื่น สวยงาม และปลอดภัย สร�างประโยชน/และสร�างคุณค(าต(อ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

โดยวางแผนการบริหารจัดการ ออกเปZน 3 ระยะ ได�แก( 1.ระยะเร(งด(วน กรมป�าไม�ดำเนินการสำรวจและประเมินความ

เสี่ยงต�นยางนา นำทีมรุกขกรดำเนินการตัดแต(งก่ิงและเรือนยอดต�นยางนาท่ีมีความเสี่ยงสูง พร�อมท้ังมีแผนจัดอบรมรุกขกร 



นอกจากนี้ ได�หารือร(วมกับองค/การบริหารส(วนจังหวัดเชียงใหม( ในการสนับสนุนการจัดหาเครื่องสแกนต�นไม� (Tree 

Radar Scan) เพ่ือสำรวจหาโครงสร�างภายในและระบบรากของต�นยางนาท้ังหมด พร�อมท้ังทำประชาพิจารณ/และจัดต้ัง

คณะทำงาน เพ่ือให�ประชาชนมีส(วนร(วมในการแก�ปgญหาอย(างจริงจัง 

2.ระยะปานกลาง เสนอให�มีการวิจัยทำรากเทียมเพ่ือเปZนรากแขนง เพ่ือให�มีแรงในการยึดเกาะให�ปhองกันการล�มของต�น

ยางนาในอนาคต ส(งเสริมให�มีการปลูกต�นยางนาทดแทน รวมท้ังตัดแต(งก่ิงและเรือนยอดเม่ือครบกำหนดเวลา และจัดให�มี

ระบบเตือนภัยให�ประชาชนรับทราบหากเกิดเหตุ 

3.ระยะยาว เสนอให�มีการศึกษาวิจัยอนุรักษ/ต�นยางนา การให�ความรู�และสร�างจิตสำนึกให�ประชาชนเกิดความรักและหวง

แหนต�นยางนา และส(งเสริมให�เกิดเปZนถนนสายวัฒนธรรม พร�อมท้ังปรับเปลี่ยนโครงสร�างของถนนให�รากต�นยางนา

สามารถเจริญเติบโตได� พร�อมแนะแนวทางการจัดการต�นยางนาให�กับเจ�าหน�าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 

(เชียงใหม() ร(วมกับภาคเอกชน และเครือข(ายภาคประชาชน 

“จากการสำรวจและร(วมประเมินความเสี่ยงพบต�นยางนาท่ีต�องเข�าไปดูแลรักษา จำนวน 115 ต�น ท่ีจะต�องเข�าไป

ดำเนินการ ซ่ึงกรมป�าไม�จะได�เสนอข�อมูลให�จังหวัดเชียงใหม(ร(วมกับหน(วยงานทุกภาคส(วนเข�าไปดำเนินการต(อไป” 

อีกท้ังจะเร(งดำเนินการตามแนวทางท่ีได�สำรวจและประเมินไว� และสิ่งท่ีสำคัญคือให�เจ�าหน�าท่ีสร�างการมีส(วนร(วม สร�าง

ความเข�าใจให�กับประชาชนและเครือข(ายในพ้ืนท่ีได�เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ/ต�นยางนาให�แข็งแรง สามารถ

เติบโตเคียงคู(กับถนนสายประวัติศาสตร/ของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“รมว.ทรัพย/”เร(งวางแผนจัดการดูแลต�นยางนา เส�นถนนเชียงใหม( - ลำพูน 

สยามรัฐออนไลน/  9 พฤศจิกายน 2564  https://siamrath.co.th/n/296223 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว(าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ห(วงใยประชาชนจากเหตุการณ/ "ต�น

ยางนา" บริเวณริมถนนสายเชียงใหม( - ลำพูน โค(นล�มทับบ�านเรือน เนื่องจากลมพายุและฝนตกหนักลมแรง เม่ือวันท่ี 1 

ตุลาคม 2564 ท่ีผ(านมา โดยนายวราวุธได�มอบหมายให�กรมป�าไม�นำทีมเจ�าหน�าท่ี “รุกขกร” ลงพ้ืนท่ีสำรวจต�นยางนา และ

หารือแนวทางการดูแล ฟ=>นฟู บำรุงรักษา และประเมินความเสี่ยงของต�นยางนาให�ปลอดภัยต(อประชาชน เนื่องจากต�นยาง

นาท่ีปลูกในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล(าว มีอายุมากกว(า 100 ปW ซ่ึงมีคุณค(าทางจิตใจต(อประชาชนในพ้ืนท่ี และเปZนถนนสาย

เอกลักษณ/ของ จ.เชียงใหม( และ จ.ลำพูน 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� กล(าวภายหลังลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามความคืบหน�าการดูแล ฟ=>นฟู และ

บำรุงรักษาต�นยางนา โดยนายคงศักด์ิ มีแก�ว ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านวิจัยการจัดการป�าไม� และนายสมบูรณ/ บุญยืน 

ผู�อำนวยการส(วนส(งเสริมและถ(ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการป�าไม� กรมป�าไม� นำเจ�าหน�าท่ีรุกขกรเข�าไป

ดำเนินการสำรวจต�นยางนาและประเมินความเสี่ยงครบทุกต�น ในเบ้ืองต�น กรมป�าไม�ได�บูรณาการการดำเนินงานร(วมกับ

หน(วยงานท่ีเก่ียวข�อง โดยอธิบดีกรมป�าไม�ประชุมหารือกับนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี นายวรเดช เต็มดี 

นายกเทศมนตรีตำบลสารภี นายเสริมยศ สมม่ัน ท่ีปรึกษานายกองค/การบริหารส(วนจังหวัดจังหวัดเชียงใหม( นักวิชาการ

จากสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และเครือข(ายภาคประชาชน เพ่ือจัดทำแผนการจัดการฟ=>นฟู ดูแลรักษาต�นยางนาให�



แข็งแรง ร(มรื่น สวยงาม และปลอดภัย สร�างประโยชน/และสร�างคุณค(าต(อประชาชนในพ้ืนท่ี โดยวางแผนการบริหารจัดการ 

ออกเปZน 3 ระยะ ดังนี้ 

1)ระยะเร(งด(วน กรมป�าไม�ดำเนินการสำรวจและประเมินความเสี่ยงต�นยางนา นำทีมรุกขกรดำเนินการตัดแต(งก่ิง

และเรือนยอดต�นยางนาท่ีมีความเสี่ยงสูง พร�อมท้ังมีแผนจัดอบรมรุกขกร นอกจากนี้ ได�หารือร(วมกับองค/การบริหารส(วน

จังหวัดเชียงใหม( ในการสนับสนุนการจัดหาเครื่องสแกนต�นไม� (Tree Radar Scan) เพ่ือสำรวจหาโครงสร�างภายในและ

ระบบรากของต�นยางนาท้ังหมด พร�อมท้ังทำประชาพิจารณ/และจัดต้ังคณะทำงาน เพ่ือให�ประชาชนมีส(วนร(วมในการ

แก�ปgญหาอย(างจริงจัง 

2)ระยะปานกลาง เสนอให�มีการวิจัยทำรากเทียมเพ่ือเปZนรากแขนง เพ่ือให�มีแรงในการยึดเกาะให�ปhองกันการล�ม

ของต�นยางนาในอนาคต ส(งเสริมให�มีการปลูกต�นยางนาทดแทน รวมท้ังตัดแต(งก่ิงและเรือนยอดเม่ือครบกำหนดเวลา และ

จัดให�มีระบบเตือนภัยให�ประชาชนรับทราบหากเกิดเหตุ 

3)ระยะยาว เสนอให�มีการศึกษาวิจัยอนุรักษ/ต�นยางนา การให�ความรู�และสร�างจิตสำนึกให�ประชนเกิดความรัก

และหวงแหนต�นยางนา และส(งเสริมให�เกิดเปZนถนนสายวัฒนธรรม พร�อมท้ังปรับเปลี่ยนโครงสร�างของถนนให�รากต�นยาง

นาสามารถเจริญเติบโตได� 

นอกจากนี้ รุกขกรกรมป�าไม� ได�ให�คำแนะนำ สาธิต และฝiกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง พร�อมแนะแนวทางการ

จัดการต�นยางนาให�กับเจ�าหน�าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม() ร(วมกับภาคเอกชน และเครือข(ายภาค

ประชาชน ท้ังนี้ จากการสำรวจและร(วมประเมินความเสี่ยงพบต�นยางนาท่ีต�องเข�าไปดูแลรักษา จำนวนกว(า 115 ต�น ท่ี

จะต�องเข�าไปดำเนินการ ซ่ึงกรมป�าไม�จะได�เสนอข�อมูลให�จังหวัดเชียงใหม(ร(วมกับหน(วยงานทุกภาคส(วนเข�าไปดำเนินการ

ต(อไป อีกท้ังจะเร(งดำเนินการตามแนวทางท่ีได�สำรวจและประเมินไว� และสิ่งท่ีสำคัญคือให�เจ�าหน�าท่ีสร�างการมีส(วนร(วม 

สร�างความเข�าใจให�กับประชาชนและเครือข(ายในพ้ืนท่ีได�เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ/ต�นยางนาให�แข็งแรง สามารถ

เติบโตเคียงคู(กับถนนสายประวัติศาสตร/ของประเทศ 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� ได�เยี่ยมชมการสาธิตการจัดการต�นยางนาอายุกว(า 100 ปW จากเจ�าหน�าท่ีรุกข

กร กรมป�าไม� โดยรุกขกรได�ตัดลดทอนความสูงเรือนยอด พร�อมท้ังตัดแต(งก่ิง ปรับสมดุลเปZนทรงพุ(มเพ่ือลดทอนน้ำหนัก

ของก่ิงท่ีขยายออกด�านข�าง ซ่ึงเสี่ยงต(อการหักโค(น ตัดแต(งภายในทรงพุ(มเพ่ือลดแรงปะทะลมพายุ และทำศัลยกรรมลำต�น

อุดโพรงปhองกันน้ำไหลเข�าไปภายในลำต�น ซ่ึงจะทำให�ลำต�นผุเปZนโพรง และฉีดพ(นสารปhองกันเชื้อรา ทาสีน้ำมัน ซ่ึงการ

สาธิตดังกล(าวจะใช�เปZนแนวทางในการจัดการต�นยางนาต�นอ่ืน ๆ ต(อไป เพ่ือการอนุรักษ/ต�นยางนาให�อยู(ยั่งยืน และปhองกัน

ชีวิตและทรัพย/สินของประชาชน 

 

 

 



 

 

“วราวุธ” ห(วงใยเร(งวางแผนจัดการดูแลต�นยางนาริมถนนเชียงใหม( – ลำพูน 

9 พ.ย. 64  https://www.businesstoday.co/pr-news/09/11/2021/77995/ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว(าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ห(วงใยประชาชนจากเหตุการณ/ “ต�น

ยางนา” บริเวณริมถนนสายเชียงใหม( – ลำพูน โค(นล�มทับบ�านเรือน เนื่องจากลมพายุและฝนตกหนักลมแรง เม่ือวันท่ี 1 

ตุลาคม 2564 ท่ีผ(านมา โดยนายวราวุธได�มอบหมายให�กรมป�าไม�นำทีมเจ�าหน�าท่ี “รุกขกร” ลงพ้ืนท่ีสำรวจต�นยางนา และ

หารือแนวทางการดูแล ฟ=>นฟู บำรุงรักษา และประเมินความเสี่ยงของต�นยางนาให�ปลอดภัยต(อประชาชน เนื่องจากต�นยาง

นาท่ีปลูกในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล(าว มีอายุมากกว(า 100 ปW ซ่ึงมีคุณค(าทางจิตใจต(อประชาชนในพ้ืนท่ี และเปZนถนนสาย

เอกลักษณ/ของ จ.เชียงใหม( และ จ.ลำพูน 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� กล(าวภายหลังลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามความคืบหน�าการดูแล ฟ=>นฟู และบำรุงรักษาต�นยาง

นา โดยนายคงศักด์ิ มีแก�ว ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านวิจัยการจัดการป�าไม� และนายสมบูรณ/ บุญยืน ผู�อำนวยการส(วนส(งเสริม

และถ(ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการป�าไม� กรมป�าไม� นำเจ�าหน�าท่ีรุกขกรเข�าไปดำเนินการสำรวจต�นยางนา

และประเมินความเสี่ยงครบทุกต�น ในเบ้ืองต�น กรมป�าไม�ได�บูรณาการการดำเนินงานร(วมกับหน(วยงานท่ีเก่ียวข�อง โดย

อธิบดีกรมป�าไม�ประชุมหารือกับนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี นายวรเดช เต็มดี นายกเทศมนตรีตำบล

สารภี นายเสริมยศ สมม่ัน ท่ีปรึกษานายกองค/การบริหารส(วนจังหวัดจังหวัดเชียงใหม( นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา 

ภาคเอกชน และเครือข(ายภาคประชาชน เพ่ือจัดทำแผนการจัดการฟ=>นฟู ดูแลรักษาต�นยางนาให�แข็งแรง ร(มรื่น สวยงาม 

และปลอดภัย สร�างประโยชน/และสร�างคุณค(าต(อประชาชนในพ้ืนท่ี โดยวางแผนการบริหารจัดการ ออกเปZน 3 ระยะ ดังนี้ 

1)ระยะเร(งด(วน กรมป�าไม�ดำเนินการสำรวจและประเมินความเสี่ยงต�นยางนา นำทีมรุกขกรดำเนินการตัดแต(งก่ิงและเรือน

ยอดต�นยางนาท่ีมีความเสี่ยงสูง พร�อมท้ังมีแผนจัดอบรมรุกขกร นอกจากนี้ ได�หารือร(วมกับองค/การบริหารส(วนจังหวัด

เชียงใหม( ในการสนับสนุนการจัดหาเครื่องสแกนต�นไม� (Tree Radar Scan) เพ่ือสำรวจหาโครงสร�างภายในและระบบราก

ของต�นยางนาท้ังหมด พร�อมท้ังทำประชาพิจารณ/และจัดต้ังคณะทำงาน เพ่ือให�ประชาชนมีส(วนร(วมในการแก�ปgญหาอย(าง

จริงจัง 



2)ระยะปานกลาง เสนอให�มีการวิจัยทำรากเทียมเพ่ือเปZนรากแขนง เพ่ือให�มีแรงในการยึดเกาะให�ปhองกันการล�มของต�น

ยางนาในอนาคต ส(งเสริมให�มีการปลูกต�นยางนาทดแทน รวมท้ังตัดแต(งก่ิงและเรือนยอดเม่ือครบกำหนดเวลา และจัดให�มี

ระบบเตือนภัยให�ประชาชนรับทราบหากเกิดเหตุ 

3)ระยะยาว เสนอให�มีการศึกษาวิจัยอนุรักษ/ต�นยางนา การให�ความรู�และสร�างจิตสำนึกให�ประชนเกิดความรักและหวง

แหนต�นยางนา และส(งเสริมให�เกิดเปZนถนนสายวัฒนธรรม พร�อมท้ังปรับเปลี่ยนโครงสร�างของถนนให�รากต�นยางนา

สามารถเจริญเติบโตได� 

นอกจากนี้ รุกขกรกรมป�าไม� ได�ให�คำแนะนำ สาธิต และฝiกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง 

พร�อมแนะแนวทางการจัดการต�นยางนาให�กับเจ�าหน�าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม() ร(วมกับภาคเอกชน 

และเครือข(ายภาคประชาชน ท้ังนี้ จากการสำรวจและร(วมประเมินความเสี่ยงพบต�นยางนาท่ีต�องเข�าไปดูแลรักษา จำนวน

กว(า 115 ต�น ท่ีจะต�องเข�าไปดำเนินการ ซ่ึงกรมป�าไม�จะได�เสนอข�อมูลให�จังหวัดเชียงใหม(ร(วมกับหน(วยงานทุกภาคส(วนเข�า

ไปดำเนินการต(อไป อีกท้ังจะเร(งดำเนินการตามแนวทางท่ีได�สำรวจและประเมินไว� และสิ่งท่ีสำคัญคือให�เจ�าหน�าท่ีสร�างการ

มีส(วนร(วม สร�างความเข�าใจให�กับประชาชนและเครือข(ายในพ้ืนท่ีได�เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ/ต�นยางนาให�

แข็งแรง สามารถเติบโตเคียงคู(กับถนนสายประวัติศาสตร/ของประเทศ 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� ได�เยี่ยมชมการสาธิตการจัดการต�นยางนาอายุกว(า 100 ปW จากเจ�าหน�าท่ีรุกขกร กรม

ป�าไม� โดยรุกขกรได�ตัดลดทอนความสูงเรือนยอด พร�อมท้ังตัดแต(งก่ิง ปรับสมดุลเปZนทรงพุ(มเพ่ือลดทอนน้ำหนักของก่ิงท่ี

ขยายออกด�านข�าง ซ่ึงเสี่ยงต(อการหักโค(น ตัดแต(งภายในทรงพุ(มเพ่ือลดแรงปะทะลมพายุ และทำศัลยกรรมลำต�นอุดโพรง

ปhองกันน้ำไหลเข�าไปภายในลำต�น ซ่ึงจะทำให�ลำต�นผุเปZนโพรง และฉีดพ(นสารปhองกันเชื้อรา ทาสีน้ำมัน ซ่ึงการสาธิต

ดังกล(าวจะใช�เปZนแนวทางในการจัดการต�นยางนาต�นอ่ืน ๆ ต(อไป เพ่ือการอนุรักษ/ต�นยางนาให�อยู(ยั่งยืน และปhองกันชีวิต

และทรัพย/สินของประชาชน 


