


 

จับลูกน้องนายทุน ลอบขุดภูเขา ป่าแม่ยวมฝ่ังซ้าย เตรียมผุดแลนด์มาร์กวิว360องศา 

 
19 พ.ค. 2565 - 15:16 น. 

ตํารวจปทส. บุกรวบลูกน้องนายทุน ลอบขุดภูเขา ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย เตรียมผุดแลนด์มาร์ก วิว360องศา 

เม่ือวันท่ี 19 พ.ค. 2565 ภายใต้การสั่งการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.,พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส., พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง 
ผบก.ปทส.,พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.เกียรติพันธ์ เจริญชนิกานต์ รอง ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.เอนก นาคธร รอง ผกก.4 
บก.ปทส. 

เจ้าหน้าท่ี ปทส. นําทีมโดย พ.ต.ท.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 บก.ปทส. นํากําลังชุดปฏิบัติการ
พิเศษ กก.4 บก.ปทส.,ชุดสืบสวนปราบปรามประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี มส.4 จับกุม นายธัญญ์ นันท
กุลพลชาว ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ขณะกําลังสร้างร้านกาแฟใหม่ อยู่ข้างถนนทางหลวงแผ่นดิน 1266 ท้องท่ีหมู่ 3 ต.ท่าผาปุ้ม อ.
แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 

ท้ังนี้เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย ซ่ึงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีสูง หากสร้างเสร็จพ้ืนท่ี
บริเวณดังกล่าวจะเป็นจุดแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ 360 องศา พบพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
ถูกบุกรุก เนื้อท่ี 3 งาน 65 ตารางวา 

เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวว่าว่า กระทําความผิด พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ฐาน “ร่วมกัน บุกรุก ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือยึดถือ
ครอบครอง หรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ฐาน “ร่วมกัน บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า 
ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี” ก่อน
นําส่ง สภ.แม่ลาน้อย เพ่ือดําเนินคดีกับผู้ถูกจับกุมและสืบสวนสอบสวนหาตัวนายทุนท่ีอยู่เบื้องหลังมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 

นายอําเภอกาบเชิง บูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงการครอบครองท่ีดิน ตามท่ีกํานัน
และผู้ใหญ่บ้านร้องขอฯ 

19 พ.ค. 2565 

 
นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักด์ิ นายอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ หน.หน่วย
ป้องกันรักษาป่า สร.3 จังหวัดสุรินทร์ ผู้แทน สปก.สร. ผู้แทน ผอ.นิคมสร้างตนเองปราสาท นายก อบต.แนงมุด คณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริง
การครอบครองท่ีดิน ของ ตําบลแนงมุด อําเภอกาบเชิง ซ่ึงกํานันและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1,5,11 และ 13 ต.แนงมุด ได้ร้องขอความช่วยเหลือ กรณี
ประชาชนในพ้ืนท่ี มีท่ีดินท้ังท่ีทํากินและท่ีอยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีป่าไม้ สปก. ท่ีนิคมสร้างตนเองปราสาท หรือท่ีว่างเปล่า หรือพ้ืนท่ีคาบเกี่ยวในพ้ืนท่ี
ดังกล่าว แต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ จํานวน 92 ราย ร้องขอความช่วยเหลือเพ่ือให้เข้าถึงมิติสวัสดิการของรัฐตามนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยในการประชุมคร้ังนี้ เป็นการประชุมเพ่ือตรวจสอบตําแหน่งท่ีต้ังของท่ีดินตามท่ีคณะทํางานได้ไปจับพิกัดค่า x,y ตําแหน่งท่ีต้ังของท่ีดิน แล้วได้
นําส่งให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องไปบันทึกพิกัดลงในแผนท่ี 1 : 50,000 ซ่ึงสรุปได้ว่า ยังมีข้อมูล ค่าพิกัดท่ีคลาดเคลื่อน หรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง
บางส่วนราชการยังไม่ได้รับข้อมูลค่าพิกัดดังกล่าว จึงไม่สามารถสรุปข้อมูลท่ีดินแต่ละแปลงได้ และได้มอบหมายให้คณะทํางานได้ไปจับพิกัดค่า x,y 
ใหม่เพ่ือนําไปให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องได้ไปบันทึกค่าพิกัดให้แน่นอนอีกคร้ัง และนัดประชุมพิจารณาภายในสัปดาห์หน้าต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตํารวจ ปทส.บุกรวบลูกน้องนายทุน ลอบขุดภูเขา 

19 พ.ค. 65 

 
ตํารวจ ปทส.บุกรวบลูกน้องนายทุน ลักลอบขุดภูเขาในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย ทําจุดแลนด์มาร์ค สร้างจุดชมวิวให้นายทุน 

วันท่ี 18 พ.ค.65 เวลาประมาณ 12.30 น. ปทส.สนธิกําลังเจ้าหน้าท่ีหลายหน่วย ภายใต้การสั่งการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.,พล.ต.ต.มานะ 
กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส., พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส.,พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.เกียรติพันธ์ เจริญชนิกานต์ 
รอง ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.เอนก นาคธร รอง ผกก.4 บก.ปทส. สั่งการให้ พ.ต.ท.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนป
ระทีป สว.กก.4 บก.ปทส. นํากําลังชุดปฏิบัติการพิเศษ กก.4 บก.ปทส.,ชุดสืบสวนปราบปรามประจํา จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้หน่วย
ป้องกันรักษาป่าท่ี มส.4 จับกุม นายธัญญ์ นันทกุลพลพินิจ อยู่บ้าน หมู่ 3 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ขณะกําลังสร้างร้านกาแฟใหม่ 
อยู่ข้างถนนทางหลวงแผ่นดิน 1266 ท้องท่ีหมู่ 3 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 

พ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวอยู่ในป่าบริเวณท่ีเกิดเหตุป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย ซ่ึงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีสูง หากสร้างเสร็จ
พ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าว จะเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.แม่ฮ่องสอน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ 360 องศา เจ้าหน้าท่ีทําการตรวจยึดพ้ืนท่ีป่า
สงวนแห่งชาติถูกบุกรุก เนื้อท่ี 3 งาน 65 ตารางวา โดยแจ้งข้อกล่าวว่าว่า กระทําความผิด พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ฐาน “ร่วมกัน บุกรุก 
ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือยึดถือครอบครอง หรือกระทําด้วยประการใด ๆอันเป็นการทําลายป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต” พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ฐาน “ร่วมกัน บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า 
หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี” นําส่ง สภ.แม่ลาน้อย เพ่ือ
ดําเนินคดีกับผู้ถูกจับกุมและสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้ร่วมกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 

 
 



 

 

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ รวมพลังกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว-ลดภาวะโลกร้อน 

วันพฤหัสบดี ท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.29 น. 

 
เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่ีบริเวณวัดกลิ่นลอยบุปผาราม ตําบลน้ําริค อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ว่าท่ีร้อย
ตรีกฤต วงษาลังการ ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ.2565 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลด
ภาวะโลกร้อน  โดยมีนายชาติระวี สัญจร หน.ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ กล่าวรายงาน นายนเรศ นนท์คลัง หัวหน้าสายตรวจการป้องกัน และ 
ปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ท่ี 2 (อุตรดิตถ์) นายวาณิช  ศรีพรหม  ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์  พระครู
พิจิตรธรรมสุนทร เจ้าอาวาสวัดกลิ่นลอยบุปผาราม และ เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จํากัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม เว้นระยะห่าง ใช้เจลแอลกอฮอล์  สวมหน้ากากตลอดเวลา 

ว่าท่ีร้อยตรีกฤต วงษาลังการ ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์   กล่าวว่า   สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2532 กําหนดให้
วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น "วันต้นไม้ประจําปีของชาติ" ซ่ึงกรมป่าไม้ได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการสร้างและกระตุ้นปลูกสํานึกให้ประชาชน ได้เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์และพ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้โดยรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) จึงร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์  ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
วันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ซ่ึงทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการ
ปลูกต้นไม้เป็นการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว โดยการปลูกพันธ์ุไม้มีคําท้องถ่ินเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ และ  เพ่ิมคุณค่าของพ้ืนท่ี   อีกท้ังยังเป็นการช่วยปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของทางวัดกลิ่นลอยบุปผาราม ให้เกิดความร่มร่ืนร่มเย็น สามารถใช้เป็นสถานท่ีท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และ  ช่วยลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควันอีกด้วย  ว่าท่ีร้อยตรีกฤต  กล่าว. 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป่าไม้ขอเชิญชวนร่วมทํากิจกรรมเพื่อดูแลรักษาป่าชุมชน 

19 พ.ค. 2565 

 
จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญชวนร่วมทํากิจกรรมเพ่ือดูแลรักษาป่าชุมชน สืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ให้เกิดความสมบูรณ์ 
ย่ังยืน สืบทอดเป็นมรดกไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป 

นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันท่ี 24 
พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่า
ชุมชน พ.ศ.2562 ข้ึน ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 อีกท้ังเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
ไทยและสืบสานพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้ คน กับธรรมชาติ อยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยและเอ้ือประโยชน์
ต่อกันได้อย่างย่ังยืน ตลอดจนเพื่อให้องค์กรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ได้ทราบถึงความสําคัญของป่าชุมชนและ
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติในภาพรวม สร้างขวัญ กําลังใจให้กับชุมชนที่ดูแลรักษาป่า เกิดความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ชุมชนต่อไป กรมป่าไม้จึง
ได้มีการจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติข้ึน ซ่ึงในปัจจุบันมีป่าชุมชนกระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ จํานวนมากกว่า 11,327 แห่ง รวมเนื้อท่ี
ประมาณ 6.29 ไร่ มีชุมชนร่วมบริหารจัดการป่ามากกว่า 13,028 หมู่บ้าน โดยชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บํารุงรักษษ ตลอดจน
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืนในรูปแบบของป่าชุมชน สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 

จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ตระหนักถึงความสําคัญของป่าชุมชน โดยร่วมกันจัด
กิจกรรมต่างๆ อาทิ การปลูกต้นไม้ การบํารุงรักษาป่าชุมชน การทําฝายชะลอน้ํา การลาดตระเวน หรือการทําแนวกันไฟ ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 
พ.ศ.2565 หรือวันท่ีเหมาะสม เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทําให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ 
ย่ังยืน สืบทอดเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูกหลานสืบไป 

 

 

 

 



 

อุบลฯปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าชายเลน ป่าต้นน้ํา และป้องกันไฟป่า เนื่องในวัน
ต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2565 

19 พ.ค. 2565 

 
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด
อุบลราชธานี นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการ พ่ีน้อง
ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป่าชายเลน ป่าต้นน้ํา และป้องกันไฟป่า เนื่องใน
วันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จงัหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 
7 สาขาอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขอน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ได้ร่วมกันกําหนดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ พ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านหนองไหล หมู่ท่ี 12 
ตําบลหนองขอน อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อท่ีรวม 10 ไร่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2532 อนุมัติให้วันวิ
สาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจําปีของชาติ เพ่ือเป็นการให้ความสําคัญและคุณค่าของต้นไม้โดยร่วมกันจัดกิจกรรมให้ชาวบ้านและภาค
ประชาชนมีจิตสํานึกร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกท้ังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน จังหวัดอุบลราชธานี มีเป้าหมายปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่า ในปี พ.ศ. 2563 
– 2570 เนื้อท่ีรวม จํานวน 9,664.54 ไร่ โดยมีแผนปลูกป่า ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ปีละ 100 ไร่ และที่เหลือให้ดําเนินการปลูกให้ครบตามเป้าหมาย 

ท้ังนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัด และระดับอําเภอ รณรงค์ปลูกป่าทุกพ้ืนท่ี มีแผนการปลูกของสํานักบริหาร พ้ืนท่ี
อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) รวม 1,344 ไร่ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี รวม 2,824 ไร่ รวมถึงได้แจ้งทุกหน่วยงานราชการ
และทุกอําเภอ ร่วมดําเนินการ ซ่ึงปี พ.ศ.2563 ได้ปลูกป่าไปแล้วรวมเนื้อท่ี 360 ไร่ ในปี 2564 ปลูกป่าไปแล้ว จํานวน 859 ไร่ ในโอกาสน้ี ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีได้ให้ท้ังหน่วยงานรัฐและประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ต้นไม้ คือ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีช่วยเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการ
สังเคราะห์แสงมาเป็นปัจจัย 4 ท่ีอยู่อาศัย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และยังผลิตออกซิเจนให้กับมนุษย์โลก รวมถึงการลดมลพิษสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ของโลก ล้วนแต่อาศัยต้นไม้ท้ังสิ้น และสภาวะปัจจุบัน มนุษย์เพ่ิมข้ึน การบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีป่าเพ่ิมข้ึน เป็นพ้ืนท่ีทํากินและอยู่อาศัย ทําให้
พ้ืนท่ีสีเขียวลดลง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือโลกร้อนเพิ่มข้ึนทุกปี นั่นคือหายนะกําลังทําลายโลก เกิดภัยพิบัติ และวิกฤติท่ีรุนแรงเพิ่มข้ึน 
ทุกคนในโลกใบนี้จะต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ซ่ึงเป็นแนวทาง BCG ของทุกประเทศท่ีจะต้องร่วมกันดําเนินการต่อไป 



 

ประชาชนชาวลําปาง ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวัน "ต้นไม้ประจําปีของชาติ" 

19 พ.ค. 2565 

 
หลายหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง สานพลังบูรณาการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ นํากลุ่มพลังมวลชนจิตอาสา 
ช่วยกันปลูกกล้าพันธ์ุไม้ใส่ปุ๋ยบํารุงดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 

จังหวัดลําปาง โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง บูรณาการร่วมกับ สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีลําปาง และหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง จัดกิจกรรม "อาสาประชารัฐ รวมใจไทยปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ" 
เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2565 ร่วมสานพลังรวมใจประชาชนในเขตพ้ืนท่ีช่วยกันลงแรงปลูกกล้าพันธ์ุไม้ฟ้ืนฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซ่ึง
ได้มีการจัดกิจกรรมข้ึน ณ ท่ีบริเวณพ้ืนท่ีราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน อ.ลป.1 ในเขตท้องท่ีตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยมี
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานนําคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรจากทุกภาคส่วน หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทน
ข้าราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน ท้ังฝ่ายพลเรือน ทหาร ตํารวจ รวมถึงตัวแทนพ่ีน้องประชาชนจิตอาสาจากชุมชนต่างๆ ในเขตท้องท่ีอําเภอเกาะคา 
รวมจํานวนกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมทําความดีช่วยกันปลูกต้นไม้รดน้ําใส่ปุ๋ยบํารุงดิน 

สําหรับการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติดังกล่าว หลายหน่วยงานใน จ.ลําปาง ได้ร่วมกันจัดทําข้ึน เพ่ือเป็นกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 รวมทั้งยังเพ่ือเป็น
กิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการ "ลําปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา" เชิญชวนให้ประชาชนคนลําปาง ร่วมกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น 
ซ่ึงทางจังหวัดลําปางมีเป้าหมายท่ีจะดําเนินการให้เป็นโครงการต่อเนื่องในการรวมใจประชาชนชาวลําปาง ร่วมระดมช่วยกันปลูกต้นไม้ให้ได้ 10 
ล้านต้น ท่ัวถึงในทุกๆ เขตพ้ืนท่ีของจังหวัด เพ่ือพลิกฟ้ืนคืนสภาพผืนป่าธรรมชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงสร้างพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ิมเขต
พ้ืนท่ีป่าในตัวเมือง เพ่ือช่วยลดปัญหามลภาวะส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดี โดยท้ังหมดเพ่ือต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเขต
พ้ืนท่ี ให้ข้าราชการและพ่ีน้องประชาชนชาวลําปาง ได้ตระหนักเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ของต้นไม้ และพร้อมใจท่ีจะร่วมกันปลูกต้นไม้ ทํา
ความดีเพ่ือสนองแนวทางตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการท่ีจะอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ในเขตพ้ืนท่ีต้นน้ํา และ
รักษาระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม อันเป็นแนวทางในการท่ีจะส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างย่ังยืน ตลอดจนการจัด



กิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าว ยังเพ่ือเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ในการท่ีจะเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้และพื้นท่ีสีเขียวของประเทศ ท่ีได้กําหนดไว้ให้มี
พ้ืนท่ีสีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของประเทศ 

โดยการทํากิจกรรมรวมพลังร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันนี้ (19 พ.ค.65) ทางจังหวัดลําปางได้น้อมนําหลักทฤษฎีการพัฒนาฟ้ืนฟูป่าไม้อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มาปฏิบัติใช้ร่วมกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ท้ังนี้เพ่ือจะปลูกป่าในใจคน ให้คนในพ้ืนท่ีสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ซ่ึงในครั้งนี้ได้เน้น
การปลูกป่าไม้แบบผสมผสาน โดยได้มีการนํากล้าพันธ์ุไม้มงคลและไม้ยืนต้นโตเร็วกว่า 15 ชนิด ปลูกลงบนพื้นท่ีว่างเปล่าเพ่ิมเติมอีกกว่า 6 ไร่ ต่อ
จากพ้ืนท่ีเดิมท่ีได้มีการปลูกกล้าพันธ์ุไม้ไปแล้วมากกว่า 5 ไร่ ซ่ึงกล้าพันธ์ุไม้ท่ีนํามาปลูกในคร้ังนี้มีจํานวนมากกว่า 500 ต้นกล้า อาทิเช่น ต้นรวงผึ้ง 
ราชพฤกษ์ พันธ์ุไม้สัก คูน ยางนา พะยูง ประดู่ ตะเคียน ไผ่ หว้า รวมไปถึงไม้หอม ไม้ผล และไม้ดอกชนิดต่างๆ เป็นต้น โดยการปลูกป่าดังกล่าวเป็น
การปลูกป่าแบบผสมผสานท่ีมุ่งหวังจะให้ในอนาคต ประชาชนในพ้ืนท่ีจะได้ใช้ประโยชน์จากป่าตามหลักแนวคิดปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
พออยู่ พอกิน พอใช้ และเพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


