
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  20 มี.ค. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
-  จาก ‘เจสมพร’ ถึง ‘ธนาธร’ กรณีที่ดินราชบุรี  (แนวหนา  20 เม.ย. 65  หนา 3) 
- ‘นิพนธ’ ปดแทรกแซงคดีที่ดิน ‘ธนาธร-แม’  (มติชน  20 เม.ย. 65  หนา 15) 
- ศาลสั่งจับ ‘ปู’ คดีจัดโรดโชว พิธาแจงกกต.  (ไทยโพสต  20 เม.ย. 65  หนา 1,15)  
 
สื่อออนไลน 
- วราวุธ ขับเคลื่อน นานแซนดบ็อกซ ย้ําปญหาปชช.ตองแกควบคูดูแลพ้ืนท่ีปา  (ขาวสดออนไลน  19 เม.ย. 65)  
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7004821 
- “รมว.วราวุธ” ลงพ้ืนที่ใหกําลังใจเจาหนาที่อุทยานฯ น้ําหนาว รวมพลังมุงสูการเปนอุทยานมรดกแหงอาเชียน  
(บานเมือง  19 เม.ย. 65)  https://www.banmuang.co.th/news/relation/277246 
- “บานกลอเซโล” ตื่นตาทะเลหมอก 2 แผนดิน ชุมชนตัวอยางหยุดหมอกควันบนพื้นที่สูง  (ผูจัดการออนไลน  
19 เม.ย. 65)  https://mgronline.com/travel/detail/9650000037346 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14965
วันที่: พุธ 20 เมษายน 2565
Section: First Section/วิเคราะห์

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: เส้นใต้บรรทัด: จาก 'เจ๊สมพร' ถึง 'ธนาธร' กรณีที่ดินราชบุรี

รหัสข่าว: C-220420005016(20 เม.ย. 65/06:05) หน้า: 1/3
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Ad Rate: 1,250
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9289
วันที่: พุธ 20 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 15

หัวข้อข่าว: ศาลสั่งจับ'ปู'คดีจัดโรดโชว์ พิธาแจงกกต.

รหัสข่าว: C-220420008024(20 เม.ย. 65/03:34) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 46.41 Ad Value: 55,692 PRValue : 167,076 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16110
วันที่: พุธ 20 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 15(บนขวา)

หัวข้อข่าว: 'นิพนธ์'ปัดแทรกแซงคดีที่ดิน'ธนาธร-แม่'

รหัสข่าว: C-220420020074(20 เม.ย. 65/04:01) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 14.06 Ad Value: 16,872 PRValue : 50,616 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
รมว.ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ทส.) ตดิตามผลการขบัเคลือน นา่นแซนดบ์็อกซ ์ยาํปัญหาของประชาชนตอ้ง

ไดร้บัการแกไ้ข ควบคูก่บัการดแูลพนืทป่ีา 

19 เม.ย. 65 – นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ทส.) เปิดเผยวา่ ตนพรอ้มคณะผูบ้รหิาร

ทส. ไดล้งพนืทตีรวจติดตามการดาํเนินงานการแกไ้ขปัญหาทีดินทาํกินในเขตป่า และการพฒันาแหลง่นาํกิน นาํใช ้นาํเพอื

การเกษตร ในพนืทโีครงการนา่นแซนดบ์็อกซ ์(Nan sandbox) และการเตรยีมความพรอ้มการแกไ้ขปัญหาไฟป่า หมอกควนั และ

ฝุ่ นละออง PM2.5 ของจงัหวดันา่น 
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ซึงตนไดก้าํชับใหทุ้กหน่วยงานดาํเนินการตามกฎระเบียบ และภายใตก้ฎหมายทีมี แต่ขอใหค้าํนึงถึงประโยชนข์อง

ประชาชน ปัญหาของประชาชนตอ้งได้รบัการแก้ไข ทุกคนตอ้งมีทีทาํกิน ควบคู่ไปกับการดูแลรกัษาพืนทีป่า 

นายวราวธุ กล่าวอีกว่า สาํหรบัโครงการน่านแซนดบ์็อกซ ์เป็นโครงการเพือแกไ้ขปัญหาดา้นทีดิน-ป่าไม ้

เพือใหป้ระชาชนสามารถอยู่อาศยัไดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย และปรบัคืนพืนทีมาเป็นสภาพป่า โดยมีผลการ

ดาํเนินการขบัเคลือนการจดัทีดินใหแ้ก่ราษฎร มีการใชก้ลไกการอนญุาต อนมุตั ิการใชป้ระโยชนพื์นที แบง่เป็น 3 

กลุม่ 

 

 

นายวราวุธ กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าในพืนทีจ.น่าน ว่า พบการเกิดจุดความรอ้นในปี 2565 ลดลงจากปี 2564 

ในช่วงเวลาเดียวกัน คิดเป็นรอ้ยละ 13.13 ผลจากการป้องกันและลดการเกิดมลพิษทีตน้ทาง อาทิ การควบคุมการเผาในที

โล่ง จัดการเชือเพลิงชิงเก็บ ลดเผา จัดทาํแนวกันไฟในพืนทีป่า รวมทงัการใช้เทคโนโลยีในการเสริมประสิทธิภาพการติตาม

เพือเขา้ดาํเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันที 
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 “รมว.วราวุธ"  ลงพืนทใีหก้าํลงัใจเจ้าหน้าทอุีทยานฯ นาํหนาว รวมพลังมุ่งสูก่ารเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน 

 นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (รมว.ทส.) พรอ้มดว้ย นายจตพุร บรุุษพฒัน ์

ปลดักระทรวงฯ และนายสรุชยั อจลบญุ  อธิบดีกรมป่าไม ้ลงพนืทตีรวจเยียมอทุยานแหง่ชาตินาํหนาว และมอบเสบียงอาหาร 

สรา้งขวญักาํลงัใจแก่เจา้หนา้ทใีนการปฏิบตัิงาน ปกป้องทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า พรอ้มกนันียงัไดป้ลกูตน้จาํปีศรเีมืองไทยไว้

เป็นทรีะลกึ ณ อทุยานแหง่ชาตินาํหนาว  อ.เมืองเพชรบรูณ ์จ.เพชรบรูณ ์

    

นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส. ไดเ้นน้ยาํถึงความสาํคญัของการบงัคบัใชก้ฎระเบียบทมีีอยา่งเครง่ครดั โดยเฉพาะการบงัคบัใช้

ประกาศกรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช เรอืง การหา้มนาํภาชนะทีทาํดว้ยโฟมและบรรจภุณัฑพ์ลาสติกใชค้รงัเดียวทงิ 

(Single - use plastic) เขา้ไปในเขตอทุยาน ทีหากผูใ้ดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 20 ประกอบมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญตัิ

อทุยานแหง่ชาติ พ.ศ. 2562 ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กิน 100,000 บาท ทงันี ไดก้าํชบัใหมี้การสอืสารและปฏิบตัิกบันกัทอ่งเทยีวดว้ย

ทา่ทีทีออ่นโยน และออ่นนอ้ม  
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นอกจากนี ยงัไดเ้นน้ยาํใหช้ว่ยกนัดแูลทรพัยากรธรรมชาติ สตัวป่์า และพืชพนัธุห์ายากตา่ง ๆ ใหม้คีวามสมบรูณ ์ไมใ่ห้

เสอืมโทรมลง เพือสง่ต่อใหรุ้น่ลกูรุน่หลานสืบตอ่ไป และทีสาํคญั คือ การสรา้งการมีสว่นรว่มกบัภาคประชาชน และการบรหิาร

จดัการการใชป้ระโยชนร์ว่มกนัระหวา่งคนกบัป่าตามแนวทางการบรหิารพนืทป่ีาอนรุกัษ์ เพราะคนสามารถอยู่รว่มกบัป่าไดอ้ย่าง

เกือกลูซงึกนัและกนั ซงึหากชมุชนในพืนทเีกิดความเขม้แขง็ มีความภมูิใจในสงิทีตนมี ก็จะเกิดการอนรุกัษ์พนืทอียา่งยงัยืน ซงึหาก

ไดเ้ป็นอทุยานมรดกแหง่อาเซียนแลว้ จะชว่ยยกระดบัมาตรฐานการบรหิารจดัการทางระบบนิเวศไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ  

 

 

2/3 

 



 

ทงันี อทุยานแหง่ชาตินาํหนาว ไดป้ระกาศจดัตงัเมอืวนัที 5 พฤษภาคม 2515 ครอบคลมุพืนท ี603,750 ไร ่หรอื 966 ตร.กม. ในเขต 

อ.นาํหนาว อ.หลม่สกั และ อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ ์กบัพนืทบีางสว่นในเขต อ.คอนสาร จ.ชยัภมูิ นบัเป็นอทุยานแหง่ชาติลาํดบัท ี5 

ของประเทศไทย และเป็นพนืทขีองกลุม่ป่าภเูขียว-นาํหนาว รอยตอ่ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ พนืทลีว้นเต็มไป

ดว้ยความงดงามของธรรมชาติทีโดดเด่น ความอดุมสมบรูณข์องความหลากหลายทางชีวภาพและทางธรณีวิทยา ซงึกาํลงัถกู

ผลกัดนัใหเ้ป็นอทุยานมรดกแหง่อาเซยีนทเีป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณาขนึทะเบียน 

    

โดยมีแหลง่ท่องเทยีวและทิวทศันธ์รรมชาติทีสวยงามหลายแหง่ เชน่ ชมพระอาทิตยต์กทถีาํผาหงส ์ชมพระอาทติยข์นึและทะเล

หมอกทภีคูอ้ ป่าเปลยีนสี สวนสนป่าแปก สวนสนภกูุ่มขา้ว ถาํใหญ่นาํหนาว ตลอดจนกิจกรรมเดินป่าศกึษาธรรมชาติ กิจกรรมสอ่ง

สตัว ์กิจกรรมดนูก กิจกรรมดผีูเสอื  และเป็นแหลง่ทีอยูอ่าศยัของพนัธุพื์ชหายาก เช่น จาํปีศรเีมืองไทย กระโถนพระฤๅษี สนสองใบ 

รุกขมรดกของแผ่นดิน รวมทงัเป็นแหลง่อาศยัของสตัวป่์าสงวนและสตัวป่์าคุม้ครองหลายชนดิ เชน่ เลียงผา เนอืทราย กวาง ชา้ง 

กระทิง หมี เป็นตน้ 
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ชวนไปสัมผัสเสน่หข์องหมู่บ้าน “กลอเซโล” แหลง่ท่องเทียวน้องใหม่มาแรงของสายลุย กบัจุดชมวิวทะเล

หมอก 2 แผ่นดินอนัสวยงาม รวมถงึวิถชุีมชนในการอยู่ร่วมกับป่า จนถกูยกให้เป็นชุมชนตัวอยา่งของการหยดุหมอก

ควนับนพนืทสีูง สร้างคุณภาพชีวิตทดีีของคนในชุมชน ด้วยองคค์วามรู้ทีได้จากโครงการหลวง 

 

วนันชีือของ “บ้านกลอเซโล” เป็นทรูีจ้กักนัอยา่งแพรห่ลาย โดยเฉพาะในบรรดาขาเทยีวสายลยุ เนอืงจากการเดินทางสูห่มูบ่า้น

แหง่นีคอ่นขา้งสมบกุสมบนั แต่เมอืขนึไปถึงยงัจดุหมายก็สวยงามคุม้คา่ตอ่การมาเยือนนกั โดยเฉพาะจุดชมวิวทสีามารถมองเห็น

ทะเลหมอก 2 แผ่นดินของไทย-เมียนมา ไดอ้ยา่งสวยงามอลงัการ 

 

“บ้านกลอเซโล” ตงัอยูท่ตีาํบลแมส่ามแลบ อาํเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นหมูบ่า้นตามแนวชายแดนทตีงัขนึตาม

ยทุธศาสตรค์วามมนัคงชายแดน ประชากรทีนปีระกอบดว้ยชาวเขาเผ่ากะเหรยีง รอ้ยละ 90 ประกอบอาชีพทาํการเกษตร ทาํไร่

หมนุเวยีน หมูบ่า้นแหง่นเีป็นชมุชนทตีงัอยูใ่นพนืทเีขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าสาละวิน อทุยานแหง่ชาติสาละวิน 

กลอเซโลเป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ ทเีงียบสงบ มีบรรยากาศโอบลอ้มดว้ยขนุเขาและทะเลหมอก วนันีจึงกลายเป็นหนงึในแหลง่ทอ่งเทยีว

มาแรงของเมืองสามหมอก หมูบ่า้นกลอเซโลมีไฮไลทค์ือ “จุดชมวิวกลอเซโล” ทตีงัอยูห่า่งจากตวัหมูบ่า้นไปประมาณ 3 กิโลเมตร 

บรเิวณนเีป็นยอดเขาทีมวีิวทวิทศันส์วยงาม ในวนัทีฟา้เป็นใจสามารถมองเห็นทะเลหมอกลอยออ้ยองิสวยงามตระการตา 
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นอกจากนียงัเป็นทะเลหมอก 2 แผ่นดิน เพราะทะเล

หมอกจะลอยสวยงามอยูร่ะหวา่งชายแดนฝังไทยกบัฝังเมยีนมา 

ทมีีความสวยงามของทะเลหมอกอลงัการเป็นทีประทบัใจของผู้

ทไีดพ้บเห็น   โดยแหลง่ทอ่งเทยีวแหง่นีเพงิเป็นทรูีจ้กัของ

นกัท่องเทียวมาไดไ้มน่าน เมอืเรมิเป็นทีรูจ้กั ก็ตอ้งผา่น

สถานการณโ์ควิดทีทาํใหท้างหมูบ่า้นตอ้งปิดแหลง่ทอ่งเทยีวไป

ชวัคราว แตภ่าพความสวยงามทไีดเ้ผยแพรอ่อกไปก็ทาํให้

หลายๆ คนอยากทีจะเดินทางไปชมดว้ยตาตวัเอง 

 

อยา่งไรก็ดีบรเิวณจดุชมวิวกลอเซโลยงัวนันีคงมี

บรรยากาศดิบ ๆ มีจดุกางเต็นทที์ไมม่สีงิอาํนวยความสะดวกใด 

ๆ นอกจากหอ้งนาํ ไมม่ีไฟฟา้ ไมมี่สญัญาณโทรศพัท ์แตด่ว้ย

ความทีมวีิวทวิทศันท์ะเลหมอกงดงามอลงัการ จึงทาํใหมี้คน

เดินทางขนึไปเทยีวทีหมูบ่า้นแหง่นกีนัไมไ่ดข้าด แมส้ภาพ

เสน้ทางขนึสูห่มูบ่า้นกลอเซโลวนันียงัมีสภาพโหดหิน

สมบกุสมบนั ตอ้งใชร้ถขบัเคลอืนสลีอ้ 4x4 หรอืมอเตอรไ์ซค์

วิบากขบัลยุขนึไป 

 

โดยเสน้ทางจากตวัอาํเภอสบเมยไปยงับา้นแม่

สามแลบจะเป็นทางลาดยาง รถสามารถวิงไดส้ะดวก แต่

จากบา้นแมส่ามแลบขนึไปยงับา้นกลอเซโลจะเป็นทาง

ดินลกูรงั มีทางปกติระยะทาง 40 กิโลเมตร และทางลดั 

20 กิโลเมตร (แตเ่ป็นทางดินเหมอืนกนั) เสน้ทางมีความ

แคบชนั บางจดุเป็นทางเลาะเลยีบหนา้ผา บางช่วงรถ

สวนกนัไมไ่ด ้หากพบเจอรถสวนระหวา่งทางอาจตอ้ง

ถอยหลงัลงเขาเพือหลบกนั สว่นในช่วงหนา้ฝนทางดินนี

ก็จะเละเป็นโคลนดไูมจื่ด ดงันนันกัท่องเทียวทีจะขบั

รถยนตห์รอืมอเตอรไ์ซคไ์ปเทียวกนัในช่วงหนา้หนาว 

อยา่งไรก็ดีแมเ้สน้ทางสูบ่า้นกลอเซโล จะกลายเป็นสนามประลองความทา้ทายของนกัท่องเทียวหลาย ๆ คน แตผ่ลจาก

การขบัรถเรว็จนเกิดฝุ่ นฟุง้กระจายตลบอบอวล ชาวบา้นทีนจีึงขอความรว่มมอืจากนกัทอ่งเทียวให ้“ช่วยลดความเรว็ลงหนอ่ย” 

เพราะมนัสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของชาวบา้นและบา้นเรอืน รวมทงัในหมูบ่า้นก็มีเด็ก ๆ และชาวบา้นทีใชชี้วิตประจาํวนัตามปกติ 

อีกทงัหากนกัทอ่งเทยีวต่างถินทไีมชิ่นทาง หรอืไมช่าํนาญทางวิบากอาจประสบอบุตัเิหตไุด ้ดงันนันกัท่องเทยีวจงึควรลดความเรว็ 

ขบัรถขนึ-ลง หมูบ่า้นกลอเซโลดว้ยความระมดัระวงัเพอืลดฝุ่ นและลดความเสยีงตอ่การเกิดอบุตัเิหตไุปในตวั 
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นอกจากจะเป็นหมูบ่า้นทมีีววิทิวทศันส์วยงามจนมีนกัท่องเทยีวมาเยือนเป็นจาํนวนมากแลว้ หมู่บา้นกลอเซโลยงัเป็น

หนงึในชมุชนบนพนืทสีงูทอียูใ่นพืนทดีแูลของโครงการพฒันาพนืทสีงูแบบโครงการหลวงแมส่ามแลบ ดว้ยแผนกลยทุธห์ยดุหมอก

ควนัหรอืระบบเกษตรทเีลยีงดปู่า โดยการทาํการเกษตรทีเป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม ในแนวทางของการนาํองคค์วามรูจ้ากโครงการ

หลวงมาปรบัใชใ้นพนืทสีงู หา่งไกลบรกิารของภาครฐัในทกุมติิ ทงัรายได ้สงิแวดลอ้ม ทรพัยากรป่าไม ้มุง่เนน้การบรูณาการอยา่ง

สมดลุ ใหค้นในพนืทมีีปัจจยัพนืฐานในการดาํรงชีพ ซงึมีสว่นชว่ยลดความเหลอืมลาํ สรา้งคณุภาพชีวิตทดีีของคนในชมุชน 

 นายเดชธพล กลอ่มจอหอ หวัหนา้โครงการพฒันาพนืทสีงูแบบโครงการหลวง กลุม่ 4 สถาบนัวิจยัและพฒันาพืนทสีงู 

(องคก์ารมหาชน) หรอื สวพส. กลา่ววา่ แนวทางของการพฒันาบา้นกลอเซโล ทางสวพส.มุง่เนน้ใหช้มุชนตระหนกัถงึความสาํคญั

ของทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม โดยมแีผนการอนรุกัษ์และฟืนฟพืูนททีาํการเกษตร ลดพนืททีาํไรห่มนุเวยีน โดยกาํหนด

เขตการพฒันาเป็นโซน A, B, C และ D เพอืสรา้งตน้แบบและขยายการพฒันาไปสูแ่ตล่ะโซน จนกระจายการพฒันาใหค้รอบคลมุ

ทงัชมุชน เพมิความหลากหลายทางชีวภาพ ในแนวทางของการนาํองคค์วามรูโ้ครงการหลวงมาปรบัใชใ้นการทาํการเกษตรแบบไม่

เผาในลกัษณะของการจดัพนืทรีายแปลงทเีหมาะสม ใชพ้นืทนีอ้ย มีรายไดม้าก โดยการปลกูพืชผกัภายใตร้ะบบมาตรฐาน GAP 

เพอืใหไ้ดส้นิคา้ทีมีคณุภาพและมรีาคาสงู ช่วยเกษตรกรในชมุชนสามารถขายพืชผกัไดต้ลอดทงัปี 

 นอกจากนียงัมีการสง่เสรมิปลกูไมผ้ลและกาแฟใตร้ม่เงาในพืนทป่ีา เช่น การปลกูกาแฟอาราบิกา้อนิทรยี ์ไมผ้ล และบกุ 

ดว้ยระบบเกษตรทีเลยีงดปู่าและสรา้งคณุภาพชีวติของคนในชมุชน เป็นมิตรต่อสงิแวดลอ้ม กลา่วคือ เมอืชมุชนบนพนืทสีงูมวีิถี

ชีวิตทดีีขนึพอมีพอกินตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงก็มเีวลาทจีะดแูลป่าไมท้อียู่รอบชมุชน มกีารปลกูป่า เป็นตน้ 

การทาํงานเชิงกลยทุธม์ีสว่นทาํใหจ้ดุ Hotspot ในพืนทขีองโครงการพฒันาพืนทสีงูแบบโครงการหลวงแม่สามแลบมี

จาํนวนนอ้ยมากและบางพนืทไีมม่ีจดุความรอ้นเกิดขนึเลย สรา้งคณุภาพชีวิตทีดีของคนในชมุชน และอีกตวัอยา่งททีาํใหบ้า้น

กลอเซโล ประสบความสาํเรจ็ คือ พฒันาชมุชนในรูปแบบกลุม่สถาบนัเกษตรกร พรอ้มทงัติดตามประเมินผล ทาํใหก้ารดาํเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะทาํใหม้ีอาํนาจในการตอ่รองการรบัซอืสินคา้จากชมุชน และในชมุชนยงัมีเกษตรกรผูน้าํตวัอยา่งใน

การขยายงานกระจายการพฒันาใหค้รอบคลมุทงัชมุชนอีกดว้ย 

ดา้นนายพลัลภ ปัญญา หวัหนา้ศนูยโ์ครงการพฒันาพนืทสีงูแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ กลา่ววา่ ปัจจยัความสาํเรจ็

ของโครงการก็คือการยดึคนเป็นศนูยก์ลาง และการบรูณาการรว่มกบัหนว่ยงานในพนืท ีโดยเลง็เห็นและใหค้วามสาํคญักบัคนใน

ชมุชน เพราะมีบทบาทสาํคญัในการรว่มคิดและวางแผน เพอืคน้หาปัญหาและความตอ้งการของคนในชมุชน แมจ้ะมีความ

ยากลาํบากในการสอืสารและภาษา โดยไดม้ีการจดัเวทีชมุชนเพอืประชาพิจารณร์ว่มกบัหนว่ยงานทีเกียวขอ้งในการกาํหนด

ขอบเขตการใชป้ระโยชนท์ีดิน ควบคมุไมใ่หเ้กิดการบกุรุกทาํลายป่า ใชพื้นทใีหถ้กูตอ้งเหมาะสมตามหลกัวิชาการ และขออนญุาต

ดาํเนินงานในพนืทเีขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมกีรมป่าไมเ้ป็นผูร้บัผิดชอบพนืท ีดาํเนินกิจกรรมตามแผนของโครงการฯ เพือพฒันา

ชมุชนเชิงพนืท ีและหนว่ยงานบรูณาการทกุภาคสว่นอยา่งเป็นระบบและครบวงจร 

นอกจากนียงัมีเจา้หนา้ทีสว่นกลางฝ่ายวิชาการรายสาขาเป็นผูส้นบัสนนุการดาํเนินงาน รว่มกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ อยา่ง

ตอ่เนือง ทาํใหพื้นทบีา้นกลอเซโลมีการพฒันาเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม มีเกษตรกรผูน้าํตวัอย่าง ทยีดึระบบเกษตรทเีป็นมิตรตอ่

สงิแวดลอ้ม สาํหรบัไมผ้ลทนีิยมปลกูในพนืทไีดแ้ก่ กาแฟอาราบิกา้อินทรยี ์บกุ เสาวรส และอะโวคาโดภายใตร้ะบบมาตรฐาน GAP 

อีกทงัยงัมีการพฒันาพืชเสรมิอนื ๆ เช่น หมาก ซงึเป็นพชืทีปลกูทวัใปในพนืท ีเพราะชาวบา้นยงันยิมบรโิภคหมาก แต่กาปหมากที

แหง้จะถกูทิงไวห้รอืไมช่าวบา้นก็นาํไปเผาโดยเปลา่ประโยชน ์และจากการศกึษาดงูานในพืนทอีนื ทาํใหม้องเห็นโอกาส ในการนาํ

กาปหมากไปทาํเป็นผลิตภณัฑภ์าชนะใสอ่าหารทใีชก้บัผูป่้วยในโรงพยาบาล ลกัษณะใชแ้ลว้ทงิ ซงึนอกจากทาํใหเ้กษตรกรมี

รายไดเ้สรมิแลว้ ยงัมีสว่นทาํใหก้ารเผาป่าลดลง เพมิพนืทสีเีขียวใหก้บัป่า และยงัสามารถปลกูตน้หมากเพมิไดท้กุปี 
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