
สรุปขาวประจําในวันที่ 9-11 เม.ย. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกพลังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ปลูกจําปาปา (มติชน 11 เมษายน 2565 หนา 3) 
- CP-CPF ผนึกพลังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 'ปลูกจําปาปา' ในโครงการ 'ซีพีเอฟ รักษนิเวศ (สยามรัฐ 11 เมษายน 2565 หนา 6) 
- ปลูกไมสัก-ตะเคียนโครงการดี-บูรณะวัด (ขาวสด 9 เมษายน 2565 หนา 20) 

ขาวเว็บไซต 

"วราวุธ"ติดตามโครงการน้ําบาดาลแกภัยแลง อันเนื่องมาจากพระราชดํารินครพนม (บานเมือง 10 เมษายน 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/politic/276322 
"วราวุธ"คิกออฟใชพ้ืนท่ีคทช.พัฒนาคุณภาพชีวิต-ชวนปชช.ปลูกปาสรางรายได (กรุงเทพธุรกิจ 10 เมษายน 2565) 
https://www.bangkokbiznews.com/politics/998570 
“วราวุธ” Kick off การพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนท่ี คทช. ใหชาววังตามัว จ.นครพนม พรอมชวนชวยกันดูแลปา สราง
รายไดจากคารบอนเครดิต (THAILAND PLUS+ 10 เมษายน 2565) 
https://www.thailandplus.tv/archives/515235 
อัยการนัดฟงคําสั่งคดี "ปารีณารุกปา" 20 เม.ย.นี้ (Thai PBS 8 เมษายน 2565) 
https://news.thaipbs.or.th/content/314403 
แพรจับโรงงานแปรรูปพรอมอุปกรณในเขตปาสงวน (เชียงใหมนิวส 10 เมษายน 2565) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1987215/ 
"ไมกลายเปนหิน" สะทอน "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" อยางไร (กรุงเทพธุรกิจ 10 เมษายน 2565) 
https://www.bangkokbiznews.com/social/998545 
ปภ. สง ฮ. KA 32 ปฏิบัติการคูขนานภาคพ้ืนดิน บูรณาการปองกัน-ดับไฟปาเรงดวน (บานเมือง 9 เมษายน 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/276198 
หวิดถูกคลอก! ชวยลูกแมวดาว อายุ 2 เดือน สัตวปาคุมครองหายาก หนีตายจากไฟปา (บานเมือง 8 เมษายน 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/276142 
พิเศษ - ปลูกไมสัก-ตะเคียน โครงการดี-บูรณะวัด (ขาวสด 8 เมษายน 2565) 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6989158 
กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนาน ประชุมในการขับเคลื่อนการแกไขปญหาการพัฒนาแหลงน้ํา ในพ้ืนท่ี
อําเภอนานอย จังหวัดนาน (สํานักประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม 8 เมษายน 2565) 
https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/46756 
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16101
วันที่: จันทร์ 11 เมษายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 3(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกจำปาป่า

รหัสข่าว: C-220411038007(10 เม.ย. 65/07:20) หน้า: 1/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 113.67 Ad Value: 187,555.50 PRValue : 562,666.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16101
วันที่: จันทร์ 11 เมษายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 3(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกจำปาป่า

รหัสข่าว: C-220411038007(10 เม.ย. 65/07:20) หน้า: 2/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 113.67 Ad Value: 187,555.50 PRValue : 562,666.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16101
วันที่: จันทร์ 11 เมษายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 3(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกจำปาป่า

รหัสข่าว: C-220411038007(10 เม.ย. 65/07:20) หน้า: 3/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 113.67 Ad Value: 187,555.50 PRValue : 562,666.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24784
วันที่: จันทร์ 11 เมษายน 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 6(ล่าง)

หัวข้อข่าว: CP-CPF ผนึกพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียว 'ปลูกจำปาป่า' ในโครงการ 'ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ...

รหัสข่าว: C-220411021049(11 เม.ย. 65/04:29) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 110.62 Ad Value: 116,151 PRValue : 348,453 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24784
วันที่: จันทร์ 11 เมษายน 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 6(ล่าง)

หัวข้อข่าว: CP-CPF ผนึกพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียว 'ปลูกจำปาป่า' ในโครงการ 'ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ...

รหัสข่าว: C-220411021049(11 เม.ย. 65/04:29) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 110.62 Ad Value: 116,151 PRValue : 348,453 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11455
วันที่: เสาร์ 9 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 20(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ปลูกไม้สัก-ตะเคียนโครงการดี-บูรณะวัด

รหัสข่าว: C-220409012070(9 เม.ย. 65/03:51) หน้า: 1/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 61.24 Ad Value: 101,046 PRValue : 303,138 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11455
วันที่: เสาร์ 9 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 20(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ปลูกไม้สัก-ตะเคียนโครงการดี-บูรณะวัด

รหัสข่าว: C-220409012070(9 เม.ย. 65/03:51) หน้า: 2/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 61.24 Ad Value: 101,046 PRValue : 303,138 คลิป: สี่สี(x3)



 
"วราวุธ"ติดตามโครงการน้ําบาดาลแก้ภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดํารินครพนม 

วันอาทิตย์ ท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2565, 17.37 น. 

 
"วราวุธ" ลุยต่อวันหยุด ตรวจติดตามโครงการน้ําบาดาลแก้ภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.นครพนม 

เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2565 เวลา 08.20 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารฯ ลงพ้ืนท่ีติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่
แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.โพธ์ิตาก และ ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม และ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม พร้อมให้
กําลังใจเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและพ่ีนอ้งประชาชนท่ีมาให้การต้อนรับ 

รมว.ทส. กล่าวว่า นับเป็นพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีได้พระราชทานแนวทาง
ในการแก้ปัญหาเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคให้พ่ีน้องชาวไทย ด้วยการใช้น้ําบาดาลและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการจัดหานํ้าบาดาลขนาดใหญ่
แก้ปัญหาภัยแล้ง เป็น “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ต้นแบบ เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2564 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจาก
ภาวะวิกฤติภัยแล้ง จํานวน 15 แห่ง ในพ้ืนท่ี 11 จังหวัด ได้แก่   จ.กาญจนบุรี (3 แห่ง) จ.ขอนแก่น (1 แห่ง) จ.ราชบุรี (1 แห่ง) จ.ฉะเชิงเทรา (2 แห่ง) จ.
นครปฐม (1 แห่ง ) จ.ศรีสะเกษ (1 แห่ง) จ.นครพนม (2 แห่ง) จ.กาฬสินธ์ุ (1 แห่ง) จ.ลําพูน (1 แห่ง) จ.เชียงใหม่ (1 แห่ง) และ จ.พัทลุง (1 แห่ง)  

โดยเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2565 ท่ีผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิด
โครงการจัดหานํ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เป็นแห่งแรก 

รมว.ทส. ได้เน้นยํ้าว่า ระบบน้ําบาดาลของ จ.นครพนม เป็นระบบน้ําบาดาลท่ีดีท่ีสุดของประเทศไทยในขณะนี้ จึงต้องขอความร่วมมือจากพ่ีน้อง
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับประโยชน์จากนํ้าทุกคน ช่วยกันดูแลและใช้น้ําอย่างประหยัด อย่างรู้คุณค่า และคุ้มค่าท่ีสุด เพ่ือส่งต่อให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
ในอนาคต 

สําหรับโครงการจัดหานํ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.นครพนม จัดสร้างข้ึนจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โครงการ
จัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.โพธ์ิตาก และ ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม ซ่ึงประกอบด้วย บ่อน้ํา
บาดาล ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 9 บ่อ เคร่ืองสูบน้ําไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า จํานวน 9 ชุด ถังเหล็กเก็บน้ํา ความจุ 500 ลบ.ม. จํานวน 2 ถัง โรงสูบพร้อม
เคร่ืองสูบน้ํา ขนาด 20 แรงม้า จํานวน 2 ชุด หอถังเหล็กเก็บน้ําชนิดรักษาแรงดัน ความจุ 300 ลบ.ม. ความสูง 39 เมตร จํานวน 1 ถัง ถังกรอง 
สนิมเหล็ก จํานวน 2 ถัง อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ําด่ืม จุดจ่ายน้ําถาวร 1 จุด และได้วางแนวท่อออกจากหอถังสูง แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง โดยฝั่งท่ี 1 
ไปยัง ต.นาทราย ระยะทาง 6,300 เมตร ฝั่งท่ี 2 เดินท่อไปยังหอถังเดิมภายใน ต.โพธ์ิตาก ระยะทาง 11,550 เมตร รวมท้ังสิ้น 17,850 เมตร 
ประชาชนได้รับประโยชน์ 3,428  ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า 57,977 ไร่ หรือ 101.09 ตารางกิโลเมตร 



และโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม รูปแบบโครงการฯ 
ประกอบด้วย บ่อน้ําบาดาล ขนาด 6  นิ้ว  จํานวน 8 บ่อ เคร่ืองสูบน้ําไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า จํานวน 8 ชุด ถังเหล็กเก็บน้ํา ความจุ 500 ลบ.ม. 
จํานวน 2 ถัง โรงสูบน้ําพร้อมเครื่องสูบน้ํา ขนาด 20 แรงม้า จํานวน 2 ชุด หอถังเหล็กเก็บน้ําชนิดรักษาแรงดัน ความจุ 300 ลบ.ม. ความสูง  
39 เมตร จํานวน 1 ถัง ถังกรองสนิมเหล็ก จํานวน 2 ถัง อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ําด่ืม 

จุดจ่ายน้ําถาวร จํานวน 2 ชุด และได้วางแนวท่อจากหอถังสูงจากบ้านหนองแสงซ่ึงเป็นท่ีต้ังโครงการฯ ไปยังบ้านนามะเขือและพ้ืนท่ีซ่ึงประสบ
ปัญหาภัยแล้งของ ต.นามะเขือ ระยะทางรวมท้ังสิ้น 8,600 เมตร  ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,632  ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า 32,633 ไร่ หรือ 
52.21 ตารางกิโลเมตร 

Kick off การพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนท่ี คทช. ให้ชาววังตามัว จ.นครพนม   

ต่อมาเวลา 11.00 น. นายวราวุธ ได้เปิดงาน Kick off การพัฒนาความมั่นคงคุณภาพชีวิตและท่ีดินท่ีอยู่อาศัย ในเขตพ้ืนท่ีป่า ต.วังตามัว อ.เมือง จ.
นครพนม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารฯ โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การ
ต้อนรับ และมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รายงานแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัดสรรท่ีดินทํากินชุมชน พร้อมกันนี้ รมว.ทส. ยังได้
มอบกล้าไม้ให้กับตัวแทนชุมชนเพ่ือนําไปปลูกในพ้ืนท่ีป่าดงเซกา แปลงท่ี 1 และแปลงท่ี 2  ตลอดจนเย่ียมชมและมอบบ้านท่ีซ่อมสร้างเสร็จในพ้ืนท่ี
บ้านพรเจริญ ม.7 ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี อีกด้วย 

นายวราวุธ   กล่าวว่า รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและการทํากินของราษฎรในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการอยู่อาศัยและทํากินได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นําไปสู่ความม่ันคงในการดํารงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่าง
ย่ังยืนในรูปแบบป่าชุมชนท่ีสอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนได้กินดีอยู่ดีต่อไป 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จึงได้ดําเนินการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. ในพ้ืนท่ี จ.
นครพนม รวมจํานวน 7 พ้ืนท่ี 106,841 ไร่ โดย จ.นครพนม ได้ดําเนินการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนแล้ว 4 พ้ืนท่ี 55,185 ไร่ อยู่ระหว่างการอนุญาต 2 
พ้ืนท่ี 51,606 ไร่ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คทช.จังหวัด 1 พ้ืนท่ี 50 ไร่ นอกจากน้ี ยังมีพ้ืนท่ีท่ีเหลืออีก 64,562 ไร่ ซ่ึงอยู่ระหว่างการ
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือทําการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยทํากินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง
ต่อไป  

โดยในส่วนของ ต.วังตามัว นั้น มีพ้ืนท่ี คทช. ท่ีได้รับการอนุญาตให้ดําเนินการแล้ว 3,100 ไร่ อยู่ระหว่างการเสนอเพ่ิมเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย 1,460 ไร่ 
และอยู่ระหว่างการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบลวังตามัว เพ่ือขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีอีก 3,602 ไร่ 

นอกจากน้ี ยังได้มีการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบป่าชุมชน จ.นครพนม โดยมีป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 
จํานวนท้ังสิ้น 320 แห่ง รวมเนื้อท่ี 41,791 ไร่ มีสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน จํานวน 317 หมู่บ้าน 48 ตําบล 10 อําเภอ รวมสมาชิก จํานวนท้ังสิ้น 
5,322 คน โดยอยู่ในท้องท่ี ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม รวม 5 ป่าชุมชน เนื้อท่ี 679 ไร่ 

รมว.ทส. ได้กล่าว แสดงความยินดีกับพ่ีน้องประชาชนท่ีมีท่ีดินอาศัยทํากิน ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้เกิดข้ึนในชุมชน 
ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ท้ังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นต้น โดย กระทรวงฯ พร้อมช่วยแก้ปัญหาและเป็นกําลังใจให้กับพ่ีน้องประชาชนทุกคน นอกจากนี้ ยังได้ขอให้พ่ี
น้องประชาชนร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยังคงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน อีกท้ังเชิญชวนให้ดูแลรักษาป่าชุมชน ซ่ึงจะเป็นแหล่งสร้างรายได้
อย่างมหาศาลให้กับชุมชน ด้วยกลไกตลาดซ้ือขายคาร์บอนเครดิต โดย รมว.ทส.ได้มอบหมายให้ ทสจ.นครพนม เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพ่ี
น้องประชาชนโดยเร็ว 

 

 



 

"วราวุธ"คิกออฟใช้พื้นท่ีคทช.พัฒนาคุณภาพชีวิต-ชวนปชช.ปลูกป่าสร้างรายได้ 

10 เม.ย. 2565 เวลา 19:21 น. 

 
"วราวุธ"คิกออฟพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนท่ีคทช. ให้ชาววังตามัว จ.นครพนม พร้อมชวนช่วยกันดูแลป่า สร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดงาน Kick off การพัฒนาความม่ันคงคุณภาพ
ชีวิตและท่ีดินท่ีอยู่อาศัย ในเขตพ้ืนท่ีป่า ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารฯ โดยมี 
นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ และมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รายงานแนวทางการแก้ไขและ
พัฒนาการจัดสรรท่ีดินทํากินชุมชน พร้อมกันนี้ รมว.ทส. ยังได้มอบกล้าไม้ให้กับตัวแทนชุมชนเพ่ือนําไปปลูกในพ้ืนท่ีป่าดงเซกา แปลงท่ี 1 และแปลง
ท่ี 2  ตลอดจนเย่ียมชมและมอบบ้านท่ีซ่อมสร้างเสร็จในพ้ืนท่ีบ้านพรเจริญ ม.7 ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี อีกด้วย 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและการทํากินของราษฎรในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการอยู่
อาศัยและทํากินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นําไปสู่ความม่ันคงในการดํารงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืนในรูปแบบป่าชุมชนท่ีสอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนได้กินดีอยู่ดีต่อไป 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จึงได้ดําเนินการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. ในพ้ืนท่ี จ.
นครพนม รวมจํานวน 7 พ้ืนท่ี 106,841 ไร่ โดย จ.นครพนม ได้ดําเนินการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนแล้ว 4 พ้ืนท่ี 55,185 ไร่ อยู่ระหว่างการอนุญาต 2 
พ้ืนท่ี 51,606 ไร่ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คทช.จังหวัด 1 พ้ืนท่ี 50 ไร่ นอกจากน้ี ยังมีพ้ืนท่ีท่ีเหลืออีก 64,562 ไร่ ซ่ึงอยู่ระหว่างการ
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือทําการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยทํากินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง
ต่อไป  

โดยในส่วนของ ต.วังตามัว นั้น มีพ้ืนท่ี คทช. ท่ีได้รับการอนุญาตให้ดําเนินการแล้ว 3,100 ไร่ อยู่ระหว่างการเสนอเพ่ิมเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย 1,460 ไร่ 
และอยู่ระหว่างการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบลวังตามัว เพ่ือขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีอีก 3,602 ไร่ 

นอกจากน้ี ยังได้มีการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบป่าชุมชน จ.นครพนม โดยมีป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 
จํานวนท้ังสิ้น 320 แห่ง รวมเนื้อท่ี 41,791 ไร่ มีสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน จํานวน 317 หมู่บ้าน 48 ตําบล 10 อําเภอ รวมสมาชิก จํานวนท้ังสิ้น 
5,322 คน โดยอยู่ในท้องท่ี ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม รวม 5 ป่าชุมชน เนื้อท่ี 679 ไร่ 



รมว.ทส. ได้กล่าว แสดงความยินดีกับพ่ีน้องประชาชนท่ีมีท่ีดินอาศัยทํากิน ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้เกิดข้ึนในชุมชน 
ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ท้ังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นต้น โดย กระทรวงฯ พร้อมช่วยแก้ปัญหาและเป็นกําลังใจให้กับพ่ีน้องประชาชนทุกคน  

นอกจากนี้ ยังได้ขอให้พ่ีน้องประชาชนร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยังคงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน อีกท้ังเชิญชวนให้ดูแลรักษาป่าชุมชน ซ่ึง
จะเป็นแหล่งสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับชุมชน ด้วยกลไกตลาดซ้ือขายคาร์บอนเครดิต โดย รมว.ทส.ได้มอบหมายให้ ทสจ.นครพนม เร่งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” Kick off การพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นท่ี คทช. ให้ชาววังตามัว จ.นครพนม พร้อมชวนช่วยกันดูแลป่า 
สร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต 

10 เมษายน 2022 

 
วันท่ี10 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดงาน 
Kick off การพัฒนาความมั่นคงคุณภาพชีวิตและท่ีดินท่ีอยู่อาศัย ในเขตพ้ืนท่ีป่า ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารฯ โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ และมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรม
ป่าไม้ รายงานแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัดสรรท่ีดินทํากินชุมชน พร้อมกันนี้ รมว.ทส. ยังได้มอบกล้าไม้ให้กับตัวแทนชุมชนเพ่ือนําไปปลูกใน
พ้ืนท่ีป่าดงเซกา แปลงท่ี 1 และแปลงท่ี 2 ตลอดจนเย่ียมชมและมอบบ้านท่ีซ่อมสร้างเสร็จในพ้ืนท่ีบ้านพรเจริญ ม.7 ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม 
ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี อีกด้วย 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและการทํากินของราษฎรในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการอยู่
อาศัยและทํากินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นําไปสู่ความม่ันคงในการดํารงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืนในรูปแบบป่าชุมชนท่ีสอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนได้กินดีอยู่ดีต่อไป 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จึงได้ดําเนินการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. ในพ้ืนท่ี จ.
นครพนม รวมจํานวน 7 พ้ืนท่ี 106,841 ไร่ โดย จ.นครพนม ได้ดําเนินการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนแล้ว 4 พ้ืนท่ี 55,185 ไร่ อยู่ระหว่างการอนุญาต 2 
พ้ืนท่ี 51,606 ไร่ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คทช.จังหวัด 1 พ้ืนท่ี 50 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนท่ีท่ีเหลืออีก 64,562 ไร่ ซ่ึงอยู่ระหว่างการ
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือทําการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยทํากินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง
ต่อไป 

โดยในส่วนของ ต.วังตามัว นั้น มีพ้ืนท่ี คทช. ท่ีได้รับการอนุญาตให้ดําเนินการแล้ว 3,100 ไร่ อยู่ระหว่างการเสนอเพ่ิมเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย 1,460 ไร่ 
และอยู่ระหว่างการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบลวังตามัว เพ่ือขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีอีก 3,602 ไร่ 



 

นอกจากน้ี ยังได้มีการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบป่าชุมชน จ.นครพนม โดยมีป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 
จํานวนท้ังสิ้น 320 แห่ง รวมเนื้อท่ี 41,791 ไร่ มีสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน จํานวน 317 หมู่บ้าน 48 ตําบล 10 อําเภอ รวมสมาชิก จํานวนท้ังสิ้น 
5,322 คน โดยอยู่ในท้องท่ี ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม รวม 5 ป่าชุมชน เนื้อท่ี 679 ไร่ 

 
รมว.ทส. ได้กล่าว แสดงความยินดีกับพ่ีน้องประชาชนท่ีมีท่ีดินอาศัยทํากิน ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้เกิดข้ึนในชุมชน 
ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ท้ังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นต้น โดย กระทรวงฯ พร้อมช่วยแก้ปัญหาและเป็นกําลังใจให้กับพ่ีน้องประชาชนทุกคน นอกจากนี้ ยังได้ขอให้พ่ี
น้องประชาชนร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยังคงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน อีกท้ังเชิญชวนให้ดูแลรักษาป่าชุมชน ซ่ึงจะเป็นแหล่งสร้างรายได้
อย่างมหาศาลให้กับชุมชน ด้วยกลไกตลาดซ้ือขายคาร์บอนเครดิต โดย รมว.ทส.ได้มอบหมายให้ ทสจ.นครพนม เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพ่ี
น้องประชาชนโดยเร็ว 

 
 

 

 

 

 

 



 

อัยการนัดฟังคําสั่งคดี "ปารีณารุกป่า" 20 เม.ย.นี้ 

18:26 | 8 เมษายน 2565 

 
"อัยการ" ระบุนัดฟังคําสั่งคดี "ปารีณารุกป่า" วันท่ี 20 เม.ย.นี้ ขณะที่กรมป่าไม้ เผยไทม์ไลน์ส่งข้อมูล ปทส.แจ้ง 4 ข้อหารุกป่า 711 ไร่รวม 41 
แปลง ชี้หากตัดสินโทษสูงสุดจําคุก 4-20 ปี 

วันนี้ (8 เม.ย.2565) นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสํานักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงความคืบหน้าในคดีพนักงานสอบสวน กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) นําสํานวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง น.ส.ปารีณา ไกร
คุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในข้อหาบุกรุกท่ีป่าสงวนและพ้ืนท่ีป่า โดยการทําและจัดสร้างฟาร์มไก่ หมู่ 16 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
ซ่ึงมีการส่งสํานวนให้อัยการจังหวัดราชบุรีเม่ือช่วงปี 2564 ท่ีผ่านมา 

โดยก่อนหน้านี้ทาง น.ส.ปารีณาผู้ต้องหามีการย่ืนร้องขอความเป็นธรรมเข้ามา หลายประเด็น ล่าสุดผู้ต้องหาได้ย่ืนร้องขอความเป็นธรรมซ่ึงเป็น
ประเด็นใหม่ ซ่ึงทางอธิบดีอัยการภาค7 จึงมีคําสั่งตามร้องขอความเป็นธรรมเมื่อวันท่ี 7 เม.ย.ท่ีผ่านมา เเละให้พนักงานสอบสวนทําการสอบสวน
เพ่ิมเติม เเละนัดฟังคําสั่งคดีในวันท่ี 20 เม.ย.นี้ 

เม่ือวานนี้ (7 เม.ย.) ศาลฎีกา เพ่ิงมีพิพากษาตัดสินคดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวหาน.ส.ปารีณา มี
ความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง กรณีครอบครองท่ีดินของรัฐกว่า 711 ไร่ ทําฟาร์มไก่ใน จ.ราชบุรี 

โดยศาลฎีกาฯ พิพากษาให้น.ส.ปารีณา" พ้นส.ส.ทันที เหตุฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง และเพิก
ถอนสิทธิเลือกต้ังไม่เกิน 10 ปี ทําให้ไม่มีสิทธิสมัคร ส.ส. และส.ว.และตําแหน่งการเมืองตลอดชีวิต ท้ังนี้คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ภายใน 
45 วัน 

 

 

 

 

 

 

 



 

แพร่จับโรงงานแปรรูปพร้อมอุปกรณ์ในเขตป่าสงวน 

10 เม.ย. 65 

     
สจป.3 สาขาแพร่ จับโรงงานแปรรูปพร้อมอุปกรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่สองส่วนตัวการหนีไปได้หวุดหวิด 

เหตุการณ์จับกุม พ.ร.บ.ป่าไม้เกิดข้ึน เม่ือบ่ายวันท่ี 9 เม.ย. 65 เวลา 13.00 น. โดยการอํานวยการสั่งการของนายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สจป.ท่ี 3 สาขา
แพร่ นายชาตรี สัทธรรมนุวงค์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายนพดล ใจกลม ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ ชุดตรวจยึดประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ี
ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.1 (แม่ปุง) พร.2 (แม่สอง) พร.5 (ห้วยแก๊ต) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้
ร่วมกันออกตรวจปราบปรามฯ พบการกระทําผิด 1 ราย ไม่ได้ตัวผฎ้กระทําผิด 

ท่ีบริเวณป่าห้วยต๊ะ ใน้ชตแาวงวนแห่งชาติ ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ ขณะที่จ้าหน้าท่ีเข้าทําการจับกุมขบวนการไม้เถ่ือนได้ไหวตัวทันหลบหนีไปได้
หวุดหวิด เจ้าหน้าท่ีจึงได้ตรวจยึดไม้แปรรูปและอุปกรณ์ท่ีท้ิงไว้ให้ดูต่างหน้าประกอบด้วย ไม้พลวงแปรรูป จํานวน 57 ผ/ล. ป.1.21 ลบม. ตรวจยึด
อุปกรณ์ของกลาง เลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร์ และโซ่ จํานวน 1 เคร่ือง รถจักรยานยนต์ จํานวน 2 คัน โทรศัพท์มือถือ จํานวน 1 เคร่ือง 

เจ้าหน้าท่ีชุดจับกุมส่งบันทึกการจับกุมให้ ร.ต.อ.ง วุฒิชัย ชูรัตนศุภนนท์ รองสว.สอบสวนสภ.สองพนักงานสอบสวนประจําวัน สภ.สอง จ.แพร่ 
ดําเนินคดีตามกฎกมายส่วนของกลางมอบให้หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ีพร.2 (แม่สอง) ดําเนินการตามระเบียบ 

     

     



 

"ไม้กลายเป็นหิน" สะท้อน "การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ" อย่างไร 

10 เม.ย. 2565 เวลา 16:00 น. 

 
กรมทรัพยากรธรณี เตรียมบันทึกสถิติโลก ต้นทองบึ้ง "ไม้กลายเป็นหินยาวท่ีสุดในโลก" ความยาว 69.7 เมตร อายุกว่า 1.2 แสนปี ท้ังนี้ นอกจาก
ความเก่าแก่แล้ว ปรากฎการณ์ไม้กลายเป็นหิน ยังสะท้อน "การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมิอากาศ" ในพ้ืนท่ีท่ีพบอีกด้วย 

หลังจากที่ กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย จับมือภาคเอกชน เตรียมบันทึกสถิติโลก Guinness World Records 
ซากดึกดําบรรพ์ ไม้กลายเป็นหินยาวท่ีสุดในโลก ยาว 69.70 เมตร อายุราว 1.2 แสนปี ท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก 

การบันทึกสถิติโลกในคร้ังนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี 
กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และภาคเอกชน เพ่ือขอรับรองสถิติไม้กลายเป็นหินท่ียาวท่ีสุดในโลกอย่างเป็นทางการกับ 
Guinness World Records (GWR) คาดว่ากระบวนการขอรับรองสถิติโลกจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้ และมีพิธีรับมอบป้ายในวันท่ี 29 เมษายน 2565  
ซ่ึงจะถือว่าประเทศไทยได้เป็นเจ้าของสถิติใหม่ของ ไม้กลายเป็นท่ียาวท่ีสุดในโลกอย่างเป็นทางการ 

ไม้กลายเป็นหิน ความยาว 69.70 เมตร 

หากย้อนกลับไปในช่วงท่ีค้นพบใหม่ๆ จะเห็นว่า ไม้กลายเป็นหินต้นดังกล่าว ซ่ึงเป็น "ต้นทองบึ้ง" อายุมากกว่า 1.2 แสนปี มีความยาวอยู่ท่ี 72 เมตร 
ขณะท่ีล่าสุด วัดความยาวได้อยู่ท่ี 69.70 เมตร  

สุวิทย์ โคสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ท่ีปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี ให้สัมภาษณ์กับ “กรุงเทพธุรกิจ” ว่า ท่ี
ค้นพบในช่วงแรก เป็นการเปิดแค่ผิวดิน ท้ายๆ จะมีเศษไม้ปรากฏให้เห็น แต่พอเราขุดลึกลงไปปรากฏว่า ส่วนนี้เป็นเศษไม้ท่ีหลุดออกมา แต่พอดู
เนื้อไม้จริงๆ พบว่า มีความยาว 69.70 เมตร เนื่องจากตอนแรกไม่ได้ขุดลงไปลึกขนาดเห็นเนื้อไม้ ท้ังนี้ ตามหลักการของ Guinness World 
Records  คือ ต้องเป็นไม้ท้ังต้น ไม่รวมท่ีเป็นเศษไม้ตามเงื่อนไขของการบันทึกสถิติโลก 

ไม้กลายเป็นหิน สะท้อน "การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ"  

เร่ืองของไม้กลายเป็นหิน ท่ี จ.ตาก เป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างมากในพ้ืนท่ีนั้นๆ ด้วยไม้ท่ี จ.ตาก เป็น
ไม้ท่ีค้นพบมาต้ังแต่ปี 2546 ซ่ึงเป็น “ต้นทองบึ้ง” ในอดีตพ้ืนท่ีนี้เป็นป่าดิบชื้น ฝนตกชุกชุมมาก ซ่ึงเราพบเห็นในปัจจุบัน คือ ทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย มาเลเซีย แถบเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย และเกาะบอร์เนียว ในพ้ืนท่ีป่าดิบชื้น  

"หากเปรียบกับปัจจุบัน พ้ืนท่ีบ้านตาก เป็นป่าเต็งรัง ร้อนมาก จ.ตาก ในอดีต สมัยพระเจ้าตาก ซ่ึงแต่เดิมชื่อ "เมืองระแหง" บ่งบอกว่าแห้งแล้งมาก 
ดังนั้น สภาพแวดล้อมป่าในปัจจุบัน กับในอดีต ท่ีมีต้นไม้ทองบ้ึง ซ่ึงมีอายุกว่าแสนปี เร่ืองของสภาพภูมิอากาศในอดีตกับปัจจุบัน เรียกว่าต่างกัน
หน้ามือเป็นหลังมือ"   



และอีกหนึ่งประเด็น คือ การเกิดความเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศของพ้ืนท่ี ไม้ทองบ้ึงต้นนี้ จากหลักฐานพบว่า เกิดมาพร้อมก้อนกรวด ตะกอน
แม่น้ําโบราณ ซ่ึงอาจะเรียกแม่น้ําปิง แม่น้ําวังโบราณก็ได้ แต่ปัจจุบัน แม่น้ําปิงได้ชิดไปทางตะวันตกกับท่ีต้นไม้อยู่ บ่งบอกว่าในอดีตกาล หลายแสนปี 
พ้ืนท่ีตรงน้ีมีแม่น้ําปิงวังโบราณไหลผ่าน และนําพาให้ต้นไม้ต้นนี้เกิดการล้ม และทําให้กรวดแม่น้ําปิดทับ  

รวมถึงเร่ืองของการยกตัวของพ้ืนดินในพ้ืนท่ีตรงน้ัน ทําให้มีแนวรอยเลื่อนแม่เมยในปัจจุบัน ซ่ึงเกิดข้ึนในอดีตเม่ือนานมาแล้ว ตัดผ่านทําให้เกิด
แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ี ส่งผลให้แม่น้ําปิงวังโบราณมีการเปลี่ยนแปลง เกิดไม้กลายเป็นหินในปัจจุบัน 

นอกจากไทยแล้ว พบไม้กลายเป็นหินท่ีไหนบ้าง  

ก่อนหน้านี้มีบันทึกสถิติโลกท่ีประเทศจีน ความยาวประมาณ 38 เมตร แต่ไม้กลายเป็นหินของไทย ยาวมากกว่า 2 เท่า ณ วันนี้ถือว่ามีไม้กลายเป็น
หินท่ียาวท่ีสุดในโลกอยู่ในประเทศไทย นอกจาก ประเทศจีนแล้ว สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และอีกหลายประเทศ ก็มีการค้นพบเช่นกัน รวมถึงมีการทํา
เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว เปิดให้ประชาชนเข้าชม  

พบไม้กลายเป็นหินอีกกว่า 100 ต้น พ้ืนท่ี 40 ตร.กม. 

สําหรับใน จ.ตาก นอกจาก "ต้นทองบึ้ง" ท่ีเตรียมบนัทึกสถิติโลกแล้ว ยังมีการค้นพบไม้กลายเป็นหินอีกหลายต้นในพ้ืนท่ี เป็นต้นไม้ใหญ่อีกกว่า 7 ต้น แต่
ความจริงมีมากกว่า 100 ต้น กินพ้ืนท่ีกว่า 40 ตารางกิโลเมตร อาทิ ต้นมะค่าโมง เป็นต้น ซ่ึงขณะนี้ก็มีการขุดค้นพบต่อไปว่ามีจํานวนเยอะแค่ไหน 

สําหรับไม้กลายเป็นหินในประเทศไทย นอกจากท่ี จ.ตาก ยังพบท่ี จ.นครราชสีมา มีพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ซ่ึงทางกรมทรัพยากรธรณี ได้ค้นพบ
และมอบให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดูแล และ การค้นพบไม้กลายเป็นหิน จ.ขอนแก่น รวมถึงพ้ืนท่ีในภาคใต้อีกด้วย 

"ไม้กลายเป็นหิน" จ.ตาก แตกต่างจากพ้ืนท่ีอื่นอย่างไร  

ท้ังนี้ ปัจจัยท่ีทําให้ "ไม้กลายเป็นหิน" ท่ีค้นพบแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกัน 

    อันดับแรก คือ อายุของการเกิด ท่ีอ่ืนๆ อาจจะมีอายุหลายล้านปี แต่ไม้กลายเป็นหินท่ีตาก ณ ปัจจุบันมีความยาวมากท่ีสุดในประเทศไทย และ
ท่ัวโลก แต่ปรากฏว่ามีอายุเพียง 1.2 แสนปี 

    ถัดมา คือ ซิลิกาท่ีเข้ามาแทนท่ีในตัวไม้ ดูลักษณะแล้วแตกต่างจากไม้กลายเป็นหินท่ีพบในพ้ืนท่ีอ่ืน เช่น จ.นครราชสีมา เป็นเนื้อเก่าแก่นับล้านปี 
ตัวไม้แข็งแกร่ง ขณะท่ี จ.ตาก ด้วยความท่ีอายุน้อยกว่า ความแข็งแกร่งอาจจะสู้ท่ี นครราชสีมาไม่ได้ จึงมีโอกาสผุพังง่ายกว่า นี่จึงเป็นเหตุผลท่ีเรา
ต้องมีการอนรัุกษ์และป้องกันอย่างเร่งด่วน เพ่ือป้องกันการแตกหัก 

เร่งอนุรักษ์ ยืดอายุ ลดการผุพัง  

สุวิทย์ อธิบายต่อไปว่า เนื่องจาก ท่ี จ.ตาก เป็นไม้กลายเป็นหินท่ีอายุน้อย 1.2 แสนปี ถือว่าน้อยในธรณีกาล เปรียบเทียบกับไดโนเสาร์ซ่ึงมีอายุกว่า 
200 ล้านปี ดังนั้น ไม้ท่ีแต่เดิมถูกปิดทับอยู่ใต้ดิน เม่ือเปิดออกมาสัมผัสอากาศ โดยเฉพาะ จ.ตาก กลางวันร้อน กลางคืนหนาว การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิมีผลทําให้ไม้มีการผุ พัง ได้ง่าย 

ดังนั้น สิ่งท่ีเราต้องอนุรักษ์ คือ การซ่อมแซมส่วนท่ีแตกหักหรือหลุดออกมา ด้วยการเชื่อมด้วยวัสดุทางเคมีให้เหนียวแน่น ยังมีการทาน้ํามันเคลือบ
ให้สัมผัสอากาศน้อยลง ยืดอายุการผุพังไปได้นานข้ึน 

ประเด็นต่อมา คือ ในพ้ืนท่ีตาก พบว่ามีน้ําใต้ดินซึมเข้ามาตอนฤดูฝน ทําให้ไม้มีผลกระทบเรื่องการผุพังได้ง่ายเพราะมีการเปียกชื้นจากน้ําใต้ดิน สิ่งท่ี
เราทํา คือ การขุดร่องระบายน้ํา ลึกประมาณ 2 เมตร มีระบบสูบทันทีทันใดเม่ือมีน้ําใต้ดินซึมเข้ามาด้วยระบบอัตโนมัติท้ัง 3 ด้าน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ความชื้นมีผลต่อต้นไม้ ไม่ให้ผุพังได้ง่าย 

"ขณะเดียวกัน ชาวบ้าน ถือเป็นหลักในการร่วมดูแลอนุรักษ์ ช่วงทํารางระบายนํ้า ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน นักเรียน เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ 
ทหารในพ้ืนท่ีช่วยกันลงไม้ลงมือ ขนก้อนกรวด ขุดดิน ช่วยกันอนุรักษ์ ต้ังแต่ค้นพบครั้งแรกในปี 2546 จนถึงปัจจุบัน"  

 



จากท้องถ่ิน สู่การผลักดัน อุทยานธรณีโลก  

ท้ังนี้ ท่ีผ่านมาพ้ืนท่ีดังกล่าว ได้รับการประกาศเป็น อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก ในระดับท้องถ่ินเรียบร้อยแล้ว สุวิทย์ กล่าวต่อไปว่า หลังจาก
วันท่ี 29 เมษายน 2565 ภายหลังจากการประกาศบันทึกสถิติโลก เชื่อว่าจะมีการพัฒนามากข้ึนเร่ือยๆ ทุกคนในท้องถ่ินจะมีส่วนร่วมมากข้ึนและจะ
มีการพัฒนาจากอุทยานธรณีระดับท้องถ่ิน สู่ระดับประเทศ หลังจากนั้นหากมีการพัฒนามากข้ึนเร่ือยๆ ก็มีสิทธิย่ืนเป็นอุทยานธรณีโลกได้ด้วย 
เหมือนกับอุทยานธรณีโลกสตูลท่ีเคยมีมาแล้ว 

ท้ังนี้ แนวทางในการอนุรักษ์ สิ่งแรกท่ีทางกรมทรัพยากรธรณีทํา คือ การประกาศข้ึนทะเบียนไม้กลายเป็นหินให้เป็นซากดึกดําบรรพ์ตามกฎหมาย 
เป็นซากดึกดําบรรพ์ท่ีเป็นสมบัติของชาติท่ีสําคัญ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงในปี 2565 มีการจัดทําแผนและยื่นของบประมาณ สร้าง
อาคารเป็นพิพิธภัณฑ์การท่องเท่ียว ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมความชื้น เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ์ เป็นสิ่งท่ีเราจะ
ดําเนินการต่อไป 

ปัจจุบัน มีการเปิดให้เข้าชม "ไม้กลายเป็นหิน" ฟรี ซ่ึงเร่ิมมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นเร่ือยๆ จากการท่ีมีการประชาสัมพันธ์ แม้จะยังไม่ถึงเป้าท่ีเรา
ต้องการ เพราะติดปัญหาเรื่องโควิด-19 แต่เชื่อว่าหลังจากการระบาดของโควิด-19 หรือโควิด-19 เป็นโรคประจําถ่ินแล้ว จะมีประชาชนเข้ามาเท่ียว
ชมมากข้ึนเรื่อยๆ  

"ไม้กลายเป็นหินตาก เป็นสิ่งท่ีทาง จ.ตาก และ ประชาชนคนไทย ภูมิใจว่ามีไม้กลายเป็นหินท่ียาวท่ีสุดในโลก นอกจากคนพ้ืนถ่ินท่ีร่วมกันอนุรักษ์
แล้ว อยากจะเชิญชวน ประชาชน ท่ีจะไปเที่ยวทางภาคเหนือแวะชมได้ เพ่ือให้เห็นว่า ประเทศไทยเราก็มีทรัพย์แผ่นดินท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ประชาชนต่อไป" สุวิทย์ กล่าวท้ิงท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปภ. ส่ง ฮ. KA 32 ปฏิบัติการคู่ขนานภาคพื้นดิน บูรณาการป้องกัน-ดับไฟป่าเร่งด่วน 

วันเสาร์ ท่ี 09 เมษายน พ.ศ. 2565, 11.42 น. 

 
จากสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟในพ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบยังมีจุดฮอตสปอตกระจายเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในพื้นท่ีป่า
อนุรักษ์ของ ต.แม่คง และ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA – 32 ร่วม ปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนท่ี อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน   และ มีการการประชุมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ ณ ห้องประชุมค่ายเทพสิงห์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 36  โดยมี นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อํานวยการสํานัก
บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 สาขาแม่สะเรียง  เป็นประธาน ประชุมหารือร่วมกับทาง  นายเรืองฤทธ์ิ ผลดี หัวหน้าสํานักงานป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พันเอก สมภพ ใจบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 36 นายธิติทัศน์ ฉลอม ผู้อํานวยการส่วนควบคุมและ
ปฏิบัติการไฟป่า  และ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อม   จัดแบ่งกําลังเจ้าหน้าท่ีออกเป็น 2 ส่วน คือ ปฏิบัติการทางอากาศยาน และ การปฏิบัติการ
ทางภาคพ้ืนท่ีดิน ดําเนินการบูรณาการแบบคู่ขนาน โดย (เฮลิคอปเตอร์) KA 32 เข้าดําเนินการท้ิงน้ําดับไฟ ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์  เขตอุทยานแห่งชาติ
สาละวิน ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายที่ยังพบจุดความร้อนกระจายในพ้ืนท่ีภูเขาสูงชัน 

ท้ังนี้ในช่วงเช้า ฮ. KA 32  บรรจุ ถังน้ําขนาด 3,000 ลิตร ข้ึนบินท้ิงน้ําดับไฟป่าในพ้ืนท่ีเป้าหมาย  6  เท่ียวบิน  18,000 ลิตร  โดยใช้แหล่งน้ําใน
พ้ืนท่ี อ่างเก็บน้ําบ้านแม่สะลาบ  ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  ควบคู่กับ ชุดภาคพ้ืนดินท่ีกระจายกําลังออกปฏิบัติการดับไฟ ซ่ึงได้มีการบูร
ณาการกําลังร่วม ระหว่าง  เจ้าหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง,ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าชุมพร(เสือไฟ),ชุดเหย่ียวไฟกรมป่าไม้,จนท.อุทยานฯสาละวิน
,จนท.เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสาบะวิน,จนท.อุทยานแม่เงา อุทยานฯแม่สะเรียงฯ เจ้าหน้าท่ีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 36 เจ้าหน้าท่ีตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 337 และ เจ้าหน้าท่ีปกครอง อส.แม่สะเรียง เข้าร่วมดําเนินการดับไฟในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 15 ไร่ โดย ฮ.KA 32 จะดําเนินการท้ิง
น้ําดับไฟในพ้ืนท่ี อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน ท้ังช่วงเช้าและช่วงบ่ายของวันนี้  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ไฟป่า ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม – 5 เมษายน 2565 จุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม – 5 เมษายน 2565 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดความร้อนสะสม ท้ังหมด 4,191 จุด คิดเป็นร้อยละ 35.09 ของจุดความร้อนสะสมปี 2564 หรือ คิดเป็นร้อยละ 43.86  
ของค่าเป้าหมายปี 2565 ซ่ึงทางจังหวัดต้ังเป้าหมายปี 2565 ไม่เกิน 9,556 จุด  โดยอําเภอท่ีมีจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ อําเภอแม่สะเรียง จํานวน 
1,176 จุด  สําหรับ  สถานการณ์คุณภาพอากาศ ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม – 6 เมษายน 2565  สําหรับ  คุณภาพอากาศในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประจําวันท่ี 6 เมษายน 2565  สถานีตรวจวัด อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ค่า PM 2.5 เท่ากับ 88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
จํานวน 32 วันค่าสูงสุดท่ีวัดได้ เท่ากับ 142 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565   สถานีตรวจวัด อ.แม่สะเรียง ค่า PM 2.5 
เท่ากับ 130 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   เกินเกณฑ์มาตรฐาน จาํนวน 16 วัน 

 

 



 

 

หวิดถูกคลอก! ช่วยลูกแมวดาว อายุ 2 เดือน สัตว์ป่าคุ้มครองหายาก หนีตายจากไฟป่า 

วันศุกร์ ท่ี 08 เมษายน พ.ศ. 2565, 18.56 น. 

 
เม่ือวันท่ี 8  เมษายน 2565 นายฉันทวัสส์ อ่ิมเนย หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พบพระ  ได้รับแจ้งจากมูลนิธิวิลเลี่ยม อี.ดี.เตอร์ หรือไฮ
แลนด์ฟาร์ม ว่ามีชาวบ้านจับแมวดาว สัตว์ป่าคุ้มครองหายาก ได้บริเวณ  ป่าบ้านพะดี  หมู่ท่ี  2  ต.รวมไทยพัฒนา  อ.พบพระ จ.ตาก ติดกับ
ชายแดนไทย-เมียนมา  จึงมอบหมายให้นายฉันทวัสส์  อ่ิมเนย  หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พบพระ พร้อม นายธนวัฒน์  ชื่นจิต  หัวหน้า
สายตรวจปราบปรามท่ี 1 สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก)  ร.ต.ต สมพงษ์ สีตามา  และ  ดาบตํารวจ ชาญชัย แคแดง  ตํารวจป่าไม้ กก.4 
บก.ปทส. รีบรุดเดินทางเข้าไปรับมอบแมวดาวดังกล่าว 

นายถวิล บุญเสมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมไทยพัฒนา 8  กล่าวว่า ขณะท่ีมีชาวบ้าน เดินทาง ไปในปา่ระหว่างบ้านพะดีหมู่ท่ี 2 และ  บ้านทหารผ่านศึก 
ตําบลรวมไทยพัฒนา พบแมวดาวอยู่ท่ีในป่าริมน้ํา ห่างจากชายแดน  ประเทศเพื่อนบ้าน  ไม่เท่าไร คงจะหลงป่า ซ่ึงบริเวณน้ัน และบริเวณใกล้เคียง 
ท่ีผ่านมา เกิดไฟไหม้ ป่า อาจทําให้ พัดพาก หรือหลง  ตนเองเห็นเป็นสัตว์ป่าหายาก จึงหาทาง ประสานและมอบให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไป
ดําเนินการดูแล 

นายฉันทวัสส์ กล่าวว่า ช่วงเช้า ได้รับประสานจากชาวบ้าน ประพบแมวดาวอยู่ในป่ารอยต่อระหว่างบ้านพะดีและบ้านทหารผ่านศึก  ซ่ึงแมวดาว
เป็นสัตว์ป่า ท่ีหายากและเริ่มจะสูญพันธ์ุ สาเหตุ อาจเกิดจากไฟป่า ท่ีไหม้ ทําให้ท่ีอยู่ของสัตว์ป่าน้อยลง แมวดาว อาจจะหนีไฟป้า หลบไฟป่า จน 
หลงทางจนกระท้ัง มีชาวบ้านไปพบ และนํามามอบ  ส่วนเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ขอวอน พ่ีน้องประชาชน อย่าจุดไฟ เผาป่า  นอกจาก ทําให้เกิดหมอก
ควันแล้ว ค่า PM สูงข้ึนแล้ว ยังทําให้สัตว์ป่าขาดท่ีอยู่อาศัยหากท่านใดพบสัตว์ป่าท่ีได้รับบาดเจ็บ สามารถแจ้งมายัง ป่าไม้ตก.ท่ี6 ร่มเกล้า และ 
หน่วยป้องกันและ พัฒนาป่าไม้ พบพระ เพ่ือส่งมอบ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปดูแล อนุบาล และคืนผืนป่าต่อไปแมวดาวตัวน้ี  อายุประมาณ2เดือน  
โดยมอบให้กับ เจ้าหน้าท่ี สํานักบริหาร พ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 ตาก ดูแลซ่ึงแมวดาว เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจําพวกเสือ แมวดาว เป็นแมวป่าท่ีพบใน
เมืองไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีขนาดเล็กใกล้เคียงแมวบ้าน แต่ขายาวกว่าเล็กน้อย มีลายจุดท่ัวท้ังตัว สีลําตัวต่างกันไปในแต่ละพ้ืนท่ี มี
ต้ังแต่สีเทาซีด น้ําตาล เหลืองทอง จนถึงสีแดง ด้านใต้ลําตัวสีขาว จุดข้างลําตัวเป็นจุดทึบหรือเป็นดอกสัตว์ป่าหายาก และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 

 

 

 

 

 



 

พิเศษ - ปลูกไม้สัก-ตะเคียน โครงการดี-บูรณะวัด 

 
8 เม.ย. 2565 - 16:36 น. 

ปลูกไม้สัก-ตะเคียนโครงการดี-บูรณะวัด 

ควบคู่กับผู้นําสื่อกระดาษและแชมป์โลกโซเชี่ยล คือ การทํากิจกรรมเพื่อสังคมที่ “ข่าวสด” ให้ความสําคัญมาตลอด 

โครงการ “ปลูก ไม้สัก-ไม้ตะเคียน บูรณะวัดและชุมชน” การปลูกไม้เนื้อแข็งและไม้สําคัญชนิดต่างๆ เพ่ือให้วัด โรงเรียน ชุมชน มีไม้คุณภาพดีไว้
ทํานุบํารุงแหล่งโบราณสถาน รวมถึงใช้ซ่อมแซมวัดวาอาราม โรงเรียน อาคารสาธารณประโยชน์ของชุมชน 

สานเจตนารมณ์ของ พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม ซ่ึงฝากฝัง นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานเครือมติชน 
ไว้ก่อนล่วงลับ 

ข่าวสดเริ่มโครงการน้ีต้ังแต่ปี 2556 ได้รับการสนับสนุนเงินสมทบจากหน่วยงานรัฐและเอกชนท่ีมาร่วมงานวันเกิดข่าวสด 9 เมษายนของทุกปี ผ่าน 
มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และ มูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ แบ่งปันความรู้ฯ และได้รับอนุเคราะห์ต้นกล้าจากกรมป่าไม้ 

นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในชุมชนนั้นๆ รวมถึงมอบเงินบํารุงวัดเพ่ือใช้ในทางสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนอีกด้วย 

ท่ีผ่านมาจัดปลูกแล้ว 13 คร้ัง ได้แก่ วัดเขาทําเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี, วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท, วัดวิเวก วายุพัด อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา, วัดทองสะอาด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

วัดธรรมปัญญา อ.เมือง จ.นครนายก, วัดมกุฏคีรีวัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, วัดใหม่อยู่สงัด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี, สถานปฏิบัติธรรมใหม่สันติสุข จ.
นครปฐม, สถานปฏิบัติธรรมวัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

วัดโตนด (บางนางร้า) อ.บางปะหัน จ.พระนคร ศรีอยุธยา, วัดบ้านถํ้า ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี, วัดเขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และวัด
เพลง จ.นนทบุรี 

แม้วิกฤตโควิดจะกระทบโครงการ ทําให้ต้องเว้น วรรคไป แต่หากสถานการณ์คลี่คลาย ข่าวสดจะเดินหน้าสานต่อจัดกิจกรรมทุกปีแน่นอน 

ท่านท่ีมีจิตศรัทธาสนับสนุนโครงการ ร่วมบริจาคโดยการโอนได้ท่ีเลขท่ีบัญชี 059-0-15288-2 ชื่อบัญชี มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ แบ่งปันความรู้ฯ 
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ 

ขออนุโมทนาบุญ และขอเชิญชวนทุกท่านเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวให้โลก 

 

 



 

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดน่าน ประชุมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ํา 
ในพื้นท่ีอําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน เม่ือวันท่ี : 8 เม.ย. 2565 

 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ประชุมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ํา ในพ้ืนท่ีอําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

ท่ีห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ท่ีว่าการอําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พลตรี รุศมนตรี จิณเสน หัวหน้าคณะทํางานขับเคล่ือนและสนับสนุนการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีต้นน้ําน่าน เป็นประธานประชุมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ํา ในพ้ืนท่ีอําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมี 
พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 38  พันเอก นิรันดร์ชัย  ทิพย์กาญจนกุล รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน 
นายนพพร เรือนสว่าง นายอําเภอนาน้อย พร้อมด้วย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนสถาน, หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาน้อย ผู้แทน
โครงการชลประทานน่าน และผู้นําชุมชน.นายก อบต.,และกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนท่ีอําเภอนาน้อย เข้าร่วมประชุม  ท้ังนี้  เพ่ือรับทราบข้อมูลแหล่ง
น้ําและปัญหาความต้องการของราษฎร โดยจะให้ อําเภอนาน้อย เป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหา ดินน้ําป่า พร้อมจัดต้ังคณะทํางานระดับอําเภอ เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลนํามาบริหารจัดการในการขับเคล่ือนแก้ไขปัญหา และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานํ้า ในพ้ืนท่ี อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

ท้ังนี้  พันเอก นิรันดร์ชัย  ทิพย์กาญจนกุล รองผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดน่าน .ได้บรรยายแนะนํา   ในการทําฝายต้นน้ําลําธาร
ขนาดเล็กแบบหินก่อ โดยใช้ปูนซีเมนต์ผสมดินเป็นส่วนผสมซ่ึงสามารถทําได้ง่ายและเก็บกักน้ําได้ โดยคณะฯได้ลงพ้ืนท่ีรับทราบการแก้ไขปัญหาเร่ือง
น้ําอุปโภคบริโภคของราษฎร โดยการสร้างฝายแบบกล่องเกเบี้ยน ซ่ึงสามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ได้เป็นอย่างดี โดยแผนการปฏิบัติต่อไป ทางกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน จะร่วมกับคณะทํางาน ฯ ทําการอบรม ในการทําผังน้ําระดับหมู่บ้าน ตําบลและอําเภอ เพ่ือให้แต่ละ
ตําบลจัดทําแผนการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ําท่ีมีอยู่ในชุมชม อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีถูกจุดและย่ังยืนต่อไป 

 
 

 


