
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  3 ส.ค. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- ทส.จัดยิ่งใหญงานเฉลิมพระเกียรติ ‘สมเด็จพระพันปหลวง’ เดลินิวส 4 ส.ค. 65  หนา 10) 
- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปหลวง ‘ทส.’ รวมกับ ‘จ.เชียงใหม’ จัดยิ่งใหญ  (สยามรัฐ  3 ส.ค. 65  หนา 8) 
- ครม.ถกวาระลับฝาทางตัดขอพิพาท เหมืองทองอัครา  (ผูจัดการรายวัน 360 องศา  3 ส.ค. 65  หนา 1,4) 
- วช.จัดใหญ ‘มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2565’ โชว 700 ผลงานนาทึ่งตอบโจทยพัฒนาประเทศ  (แนวหนา  3 
ส.ค. 65  หนา 9) 
 
 
สื่อออนไลน 
- กรมปาไม เปดกิจกรรม kickoff “แมแจมเมืองไผ”   (สยามรัฐ  2 ส.ค. 65)  
https://siamrath.co.th/n/370315 
- วช.จัดใหญ ‘มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2565’  (แนวหนา  3 ส.ค. 65)  
https://www.naewna.com/local/670690 
- ครม. ถกวาระลับฝาทางตันขอพิพาทเหมืองทองอัครา  (ผูจัดการรายวัน 360 องศา)   
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000073293 
- วปอ.63 เดินหนาสรางพ้ืนท่ีสเีขียว สานตอ กิจกรรมตอบแทนแผนดนิเกิด ลดโลกรอนและสรางรายไดใหกับ
ชุมชนโดยรอบ  (ประชาชาติธุรกิจ  2 ส.ค. 65) 
https://www.prachachat.net/public-relations/news-996313 
- ซีพีแรม รวมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ ปลูกเพ่ือโลกยั่งยืน ปลูกตนไม 5,200 ตน  (ผูจัดการออนไลน   
2 ส.ค. 65) 
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000073293 

- นักทองเที่ยวจํานวนมาก  (ขาวสดออนไลน  3 ส.ค. 65) 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7193093 

- ชาววังชิ้นรองหนวยงานตรวจสอบมีคนลักลอบตัดปาปลูกโครงการหลวง  (สยามรัฐ  2 ส.ค. 65) 
https://siamrath.co.th/n/370359 
- วช.จัดใหญ ‘มหกรรมงานวจิัยแหงชาติ 2565’ โชว 700 ผลงานนาท่ึงตอบโจทยพัฒนาประเทศ  (แนวหนา  
3 ส.ค. 65)  https://www.naewna.com/local/670690 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

นครราชสีมา – นักท่องเทียวจาํนวนมากใชช้่วงวันหยุดยาวไปสัมผัสธรรมชาติและความสวยงามของผา

นางดาํ ทีอยู ่ในพืนทีป่าสะแกราช สถานีวนว ัฒนวิจ ัยสะแกราช ศ ูนยว์ ิจ ัยและพ ัฒนาการป่าไม ้ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ กรมป่าไม้ บา้นห้วยนาํเค็ม ต.อุดมทรพัย ์อ.วังนาํเขียว ท่ามกลางอากาศบริสุทธิและ

หลากพันธุ์ไม ้ผานางดาํแห่งนีจะไม่ค่อยมีนักท่องเทียวรูจ้ักมากเท่ากับผาเก็บตะวัน อุทยานแห่งชาติทับลาน 

ผานางดาํตังอยู่ในพืนทีป่าสะแกราชกว่า 5 หมืนไร่ กินพืนทีของ 2 อาํเภอ คือ วังนาํเขียวและปักธงชัย มี

ความอุดมสมบูรณท์างธรรมชาติ เป็นสถานทีศึกษาวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ทีนาํนักเรียน นักศึกษา มาเข้า

ค่ายศึกษาธรรมชาติ 

 นายสรุชิต แวงโสธรณ ์ผอ.สถานีวิจยัสิงแวดลอ้มสะแกราช เผยว่า ทีนีเป็นแหล่งท่องเทียวทาง

ธรรมชาติทีมีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าสีเขียว นักท่องเทียวสัมผัสทะเลหมอกยามเชา้ในผืนป่า 

หรือช่วงหลังฝนตก เดินทางเขา้เยียมชมได ้ตามเสน้ทาง 304 ขาเขา้โคราช สถานีวนวัฒนวิจัย

สะแกราช ศนูยว์ิจยัและพฒันาการป่าไมภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 



 

บริษัท ซีพีแรม จาํกัด ร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุร ีจัดโครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #

ปลูกเพอืโลกยังยืน ครังนี เลือกพนืทบ้ีานทุ่งดินดาํ ตาํบลบ้านโข้ง อาํเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ดาํเนินการปลูกต้นไม้ทังสิน 5,200 ต้น บนพนืท ี41,000 ตารางเมตร  

 

อีกทงั ซีพีแรม ตงัเปา้หมายในปี 2030 จะสามารถดาํเนินการปลูกได ้120,000 ตน้ทวัประเทศ ตามแนวทาง

นโยบายเครือเจรญิโภคภณัฑ ์ดา้นสิงแวดลอ้มบรรเทาฟืนฟูระบบนิเวศน ์การปลกูตน้ไมแ้ละใหอ้งคค์วามรูใ้หก้ับ

ชมุชนถือเป็นกลไกหนงึในดา้นการจดัการปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

นายปรีชา ทองคาํ รองผูว้า่ราชการจงัหวดัสพุรรณบรีุ กลา่ววา่ โครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลกูเพือโลก

ยงัยืน ขอบคณุหนว่ยงานทกุภาคส่วน ส่วนราชการในพืนทีจงัหวดัสพุรรณบรีุ บริษัท ซีพีแรม จาํกดั คณะผูบ้รหิาร

และพนกังาน บริษัท ซีพีแรม จาํกดั องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน กรมป่าไม ้ชาวบา้น และบรษิัท ซีพี ออลล ์จาํกดั 

(มหาชน) รว่มกนัปลกูตน้ไม ้เพือเพิมพืนทีสีเขียวบนผืนแผน่ดนิไทย รวมถึงสรา้งความมนัคงและความยงัยืนองค์

ความรูท้างอาหารอนัมีผลตอ่สิงแวดลอ้ม ในพืนทีบา้นทุ่งดนิดาํ ตาํบลบา้นโขง้ อาํเภออูท่อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ โดย

พืนทีดงักลา่วอดีตเคยเป็นพืนทีป่าเสือมโทรม ดว้ยชมุชนในพืนทีเรมิตระหนกัใหค้วามสาํคญัดา้นป่าไมม้ากขึน แต่

ยงัขาดงบประมาณและความชว่ยเหลืออยูห่ลายสว่น ตลอดจนองคค์วามรูใ้นการบรหิารจดัการ ดแูลป่าไมแ้ละ

สิงแวดลอ้มโดยรอบ โครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลกูเพือโลกยงัยืน ถือเป็นโครงการทีทาํใหช้มุชนมีแรงที

จะทาํงาน ทาํใหป้ระชาชนในชมุชนเห็นถึงหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน รว่มมือกนัทาํงาน ลงมือปฏิบตัริ่วมกนักบั

ชมุชนอย่างแทจ้รงิ 

 



 

 
 

 

นายปิยโชค ปิยางสุ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บริษัท ซีพีแรม จาํกดั กลา่วว่า โครงการ “CPRAM GREEN 

LIFE” #ปลกูเพือโลกยงัยืน สอดคลอ้งแนวทางการขบัเคลือนยทุธศาสตรค์วามยงัยืนขององคก์ร ภายใตก้รอบกล

ยทุธค์วามยงัยืนดา้นสิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ซงึ

สอดคลอ้งกับเปา้หมายการพฒันาทียงัยืนขององคก์ารสหประชาชาติ (Sustainability Development Goals : 

SDGs) และขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาตทิงั 10 หลกัการ (United Nations Global Compact : UNGC) โดย

โครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลกูเพือโลกยงัยืน ทีดาํเนินมาอยา่งตอ่เนือง มุง่เพมิพืนทีสีเขียวบนผืน

แผ่นดินไทย เสรมิสรา้งความสมดลุระบบนิเวศทีสมบรูณ ์ชว่ยดดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องโลก ทงัป่าบก 

และป่าชายเลน ซงึปัจจบุนัไดท้าํการปลกูตน้ไมใ้นโครงการไปแลว้ทงัสินกวา่ 4,000 ตน้ ระหว่างปี 2020 – 2021 

บนพืนทีกว่า 35,000 ตารางเมตร อีกทงั ประเทศไทยมีพนัธะสญัญาในการลดก๊าซเรือนกระจกตามเจตจาํนงที

แสดงตอ่อนสุญัญา UNFCCC ในการลดก๊าซเรือนกระจก 20 – 25% ภายในปี 2030 และการดาํเนินการดงักล่าว

สอดคลอ้งกบัเครือเจรญิโภคภณัฑ ์ภายใตโ้ครงการ “รอ้ย รกัษ ์โลก” 

 

ชว่งทีผ่านมา ซีพีแรมถือเป็นผูผ้ลิตอาหารพรอ้มรบัประทานใหค้วามสาํคญักบัผูบ้รโิภค สงัคม และสิงแวดลอ้มเป็น

สาํคญั โดยเฉพาะในดา้นอาหารทีเป็นประโยชนต์่อสงัคมไทย ตามหลกัธรรมาภิบาล ทีตอ้งส่งมอบอาหารทีดีมี

คณุภาพสูผู่บ้รโิภค และสิงสาํคญัทีเกียวเนืองกนั คือ การใชท้รพัยากรอยา่งรูค้ณุคา่ การอนรุกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตใิหส้มดลุอย่างยงัยืน สอดคลอ้ง ตามเปา้หมายองคก์ารสหประชาชาต ิในการเพมิพืนทีสีเขียว

เสรมิสรา้งความสมดลุระบบนิเวศ ชว่ยดดูซบัก๊าซ คารบ์อนไดออกไซดข์องโลก พรอ้มทงัสอดคลอ้งกับปรชัญา 3 

ประโยชนข์องเครือเจรญิโภคภณัฑ ์ทีมุ่งสรา้งสรรค ์เป็นประโยชนแ์ก่ประเทศชาติ ประชาชนและองคก์ร ครงันี ใน 



 

พืนทีจงัหวดัสพุรรณบรีุ บา้นทุง่ดินดาํ ตาํบลบา้นโขง้ อาํเภออูท่อง ดาํเนินการปลกูตน้ไมท้งัสิน 5,200 ตน้ บนพืนที 

41,000 ตารางเมตร อีกทงั ซีพีแรม ตงัเปา้หมายในปี 2030 จะสามารถดาํเนินการปลกูได ้120,000 ตน้ ซงึซีพีแรม

หวงัวา่การดาํเนินโครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลกูเพือโลกยงัยืน จะเป็นประโยชนต์อ่พืนที ทาํใหมี้การ

ขยายพืนทีสีเขียว ผ่านการปลกูป่า ปลกูจิตสาํนึกรว่มกนัในดา้นสิงแวดลอ้ม เพือผืนแผ่นดนิไทยของเราทกุคน 

 

ดา้นนายพรศักด ิชาวสวน ผูใ้หญ่บา้น ม.4 บา้นทุง่ดินดาํ กล่าววา่ สถานการณป่์าไมที้ บา้นทุง่ดินดาํ สพุรรณบรีุ

ทีผ่านมาเป็นสภาพป่าเสือมโทรมคอ่นขา้งมาก เพราะขาดความรูแ้ละชมุชนไม่มีการอนรุกัษป่์าไมใ้นพืนที พอมาถึง

ยคุกาํนนัสมนึกไดเ้รมิใหค้วามสาํคญัมากขนึแตย่งัไมไ่ดจ้ดทะเบียน แตปี่ 2254 ผูใ้หญ่จงไดเ้รมิจดทะเบียน มี

ขอ้กาํหนดในพืนทีป่ามากขึน และไดจ้ดทะเบียนเป็นป่าชมุชน ทาํใหช้มุชนไดเ้รมิตระหนกัและทาํงานรว่มกนั ทาํให้

ตน้ไมเ้พิมขนึ สตัวป่์าเรมิกลบัมาในพืนที ทีสาํคญัตอ้งขอบคณุป่าไมจ้งัหวดัสพุรรณบรีุ รบัจดทะเบียนใหก้บัป่า

ชมุชนหมู่ที 4 บา้นทุง่ดนิดาํ โดยการปลกูป่าถือเป็นการสรา้งใหช้มุชนเกิดความรว่มมือในชมุชน ทาํใหช้มุชน

เขม้แข็ง แตส่ว่นหนงึชมุชนยงัขาดงบประมาณในการดแูล ตอ้งขอบคณุ ซีพีแรมทีใหค้วามสาํคญัในพืนทีป่าไม ้

สนบัสนนุงบประมาณในการดแูล ซงึชมุชนจะนาํไปปลกูตน้ไมเ้พมิเตมิ กลุม่อาสาสมคัรในการดแูลพืนที ตรวจเวร

ความปลอดภยั ทงัในสว่นบา้น วดั โรงเรียน ทีเราใหค้วามสาํคญัตามหลกั คือ บวร และชมุชนจะมีการปิดป่าเพือ

การอนรุกัษ ์3 เดือน คือ กนัยายน ถึง พฤศจิกายนของทกุปี และขอบคณุทีหนว่ยงานภาครฐั ส่วนงานจงัหวดั 

บรษิัท ซีพีแรม จาํกดั จดักิจกรรมดี ๆ ในการปลกูป่าในวนันี ทาํใหช้มุชนมีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานดแูล 

ป่าไมใ้นพืนทีตอ่ไป 
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 เริ่มแลว มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2565 หรือ Thailand Research Expo 2022 จัดโดยสํานักงานการวิจัย
แหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายใตแนวคิด “วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ สู
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยัง่ยืน” เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของงานวิจัยท่ีเปนกลไกสําคัญในการชวยแกไขและพัฒนา
ประเทศ ถือเปนเวทีระดับชาติที่จะนําเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ สูการใชประโยชนและ
พัฒนาประเทศกวา 700 ผลงาน 

 ดร.วิภารัตน ดีออง ผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ กลาววา วช.ภายใตกระทรวงการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมกับเครือขายในระบบวิจัยท่ัวประเทศจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2565 
(Thailand Research Expo 2022)” เปนปที่ 17 โดยนําเสนอผลงานนิทรรศการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงนิทรรศการ การนําเสนอขอมูลและผลงานจากเครือขาย
ในระบบวิจัยท่ัวประเทศ โดยรวมนิทรรศการศาสตรและศิลปงานวิจัย และนิทรรศการชุมชนเขมแข็งดวยวิจัยและ
นวัตกรรม นิทรรศการการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศกึษา นิทรรศการนําเสนอบทความผลงานวิจัย 
Thailand Research Expo & Symposium 2022 และการจัดประชุมสัมมนาออนไลนกวา 150 หัวขอ และยังไดจัด
ใหมีการมอบสุดยอดผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลเกียรติยศ Platinum Award ซึ่งจะไดรับถวยรางวัลพระราชทานจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตั้งแตป 2553 จนถึงปจจุบัน เปนทศวรรษของรางวัล
อันทรงเกียรติ 

 

  



 

 ภาคนิทรรศการ มีการนําเสนอผลงานวิจัยกวา 700 ผลงาน เชน โรงเรือนอัจฉรยิะควบคุมสภาวะอากาศ
อัตโนมัติสําหรับการผลิตสตรอวเบอรรี่ ของกรมวิชาการเกษตร ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟาประสิทธิภาพสูง ของกฟผ. 
นวัตกรรมผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีสารสกัดสเต็มเซลลจากพืชสมุนไพรที่กักเก็บรูปแบบไมโคร ของมทร.ธัญญบุรี การ
ผลิตโคเนื้อคุณภาพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหเกษตรกร จ.พะเยา ของ ม.พะเยา เทคนิคการประเมินความไมแนนอนในการวัด
สําหรับการสอบเทียบ เครื่องวัดระยะดวยเลเซอรชั้นสูง ของกรมวิทยาศาสตรบริการ ผลิตภัณฑเยลลี่กัมมีเฉากวย ของ
มรภ.กําแพงเพชร การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพ่ือยกระดับสินคาและบริการของกลุมวิสาหกิจชุมชน จ.เลย ของมรภ.เลย 
เครื่องจักรมีชีวิต ผูพิชิตขยะอินทรีย ของกรมสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอม ผลของการบําบัดดวยการแกปญหาตอภาวะ
ซึมเศราของผูปวยติดสารแอมเฟตามีน ของกรมสุขภาพจิต การพัฒนาเกมบนโมบายแอปพลิเคชั่นสําหรับการพัฒนา
ทักษะทางดานภาษาและการสื่อสารในเด็กออทิสติกของมรภ.พระนครศรีอยุธยา โมเดลการฟนฟูปา มิติสูความยั่งยืน 
ของกรมปาไม อุปกรณแจงเตือนไฟฟาดับอัตโนมัติ ของ กฟน. เปนตน 

 

ขอเชิญชวนประชาชนผูส้นใจเขา้รว่มงานระหวา่งวนัที 1-5 สิงหาคม 2565 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนช่นัเซ็นเตอร ์ชนั 22 โรงแรม

เซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนช่นัเซ็นเตอร ์เซ็นทรลัเวิลด ์กรุงเทพฯ ลงทะเบยีนเขา้ชมงานไดท้ ี

www.researchexpo.nrct.go.th แบบ Online ภายในวนัท ี5 สิงหาคม 2565 หรอืสอบถามโทร.02-5791370-9 ตอ่ 515, 

517, 518, 519 และ 524 ติดตามขอ้มลูขา่วการจดังานไดท้ี www.researchexpo.nrct.go.th fanpage : สาํนกังานการวิจยั 

 

 

 

  



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15070
วันที่: พุธ 3 สิงหาคม 2565
Section: First Section/กทม.

หน้า: 9(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: วช.จัดใหญ่'มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565' โชว์700ผลงานน่าทึ่งตอบโจทย์พัฒนาประเทศ

รหัสข่าว: C-220803005012(3 ส.ค. 65/06:09) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 55.55 Ad Value: 69,437.50 PRValue : 208,312.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15070
วันที่: พุธ 3 สิงหาคม 2565
Section: First Section/กทม.

หน้า: 9(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: วช.จัดใหญ่'มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565' โชว์700ผลงานน่าทึ่งตอบโจทย์พัฒนาประเทศ

รหัสข่าว: C-220803005012(3 ส.ค. 65/06:09) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 55.55 Ad Value: 69,437.50 PRValue : 208,312.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
 

 วปอ.63 เดนิหน้าสร้างพนืทสีีเขียว สานต่อกิจกรรมตอบแทนแผ่นดินเกิด  ลดโลกร้อน และ

สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ  ด้วยโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอาชีพ กับ วปอ.63” คืนผืนป่าให้กับ

ประเทศไทยเพมิเตมิอีก 40 ไร่ จาํนวนต้นไม้กว่า 3,000 ต้น 

นกัศกึษาวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ที 63 (วปอ.63) นาํทีมปลกูป่าจาํนวน 40 ไร ่ในรูปแบบการปลกูป่าเพือ

ฟืนฟูสภาพป่า พลิกฟืนคืนชีวิตใหป่้าเสือมโทรม เพมิพืนทีสีเขียว และสรา้งแหล่งอาหาร สรา้งอาชีพเพมิรายได้

ใหแ้ก่ชมุชน โดยการปลกูกลา้ไมว้งศย์างทีใส่เชือเห็ดป่า นาํไปสูค่วามยงัยืนในการอนุรกัษป่์าไมใ้นพืนที ณ ศนูย์

วนวฒันวิจยัที 6 (นครราชสีมา) ในสงักดัส่วนวนวฒันวิจยั สาํนกัวิจยัและพฒันาการป่าไม ้กรมป่าไม ้

 



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3749
วันที่: พุธ 3 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 4

หัวข้อข่าว: ครม.ถกวาระลับฝ่าทางตันข้อพิพาทเหมืองทองอัครา

รหัสข่าว: C-220803040019(3 ส.ค. 65/05:17) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 27.70 Ad Value: 41,550 PRValue : 124,650 คลิป: สี่สี(x3)



 

วนัที 2 สิงหาคม 2565 ผูสื้อข่าวรายงาน วา่  พ.ต.ท.จิตรภณ สมหมาย หวัหนา้ชดุปราบปรามเขา้ไป

ตรวจสอบจดุทีโครงการปลกูป่า   หมู่ที 10 ต.นาพนู อ.วงัชิน จ.แพร ่หลงัไดร้บัการรอ้งเรียนวา่มีการบกุรุกพืนทีเขา้

ไปตดัไมข้นาดใหญ่ และลาํเลียง

ออกมา พบมีการใชร้ถไถดนัตดัโคน่

ตน้ไมป้ระดูแ่ดงสกั  ออกแลว้ตดั

ทอนลาํตน้ออกจากพืนทีไปแลว้

บางส่วน   ตอบางจดุใชร้ถไถดนัลง

รอ่ง  บางจดุตอใหญ่จะใชร้ถไถดนั

ดินถมตอไว ้  สาํหรบัการตรวจสอบ

พืนทีดงักล่าว ตามคาํรอ้งเรียน ที

ประชาชนรอ้งเรียนไปยงั ภาค 5 

และไดมี้คาํสงัใหช้ดุเขา้มา

ตรวจสอบ โรงงานตามรอ้งเรียนว่า

รบัซือไมพ้บไมส้กักบัประดูท่่อน พบว่ามีไมห้วงหา้มในโรงงานจรงิจึงไดย้ดึไวเ้ป็นของกลางเพือตรวจสอบอีกครงั  

 



 

ในระหว่างทางเขา้ป่าพืนทีเกิดเหต ุยงัพบกลุม่คนกาํลงัตน้โคน่ตน้ประดูต่ดัทอนเป็นท่อน   ลกัษณะเป็น 

ป่าไมป้กติแลว้  แตค่นตดัอา้งเคยมีเอกสาร สทก.จงึจบักุมชาย 1 คน เลือยโซ ่2 เครอืง  รถยนต ์1 คนั 

ดาํเนินคดี  รวมจบักมุ 2 ราย  พืนทีดงักล่าว เป็นโครงการปลกูป่าของกรมป่าไม ้เป็นงบสนบัสนนุการปลกูป่า จาก 

ปตท.  เป็นป่าสมบรูณอ์ยู่ตน้นาํลาํนาํเหนืออา่งเก็บนาํนาพนู   ชาวบา้นทีนาพนูไดส้่งหนงัสือรอ้งเรียนสือมวลชน 

โดย ชาวบา้นไมพ่อใจกลุม่ทีคอยลกัลอบตดัไมอ้อกมาจากป่า ขบวนการตดัป่า จะเรง่ทาํตอนกลางคืน ตงัแต ่2-3

ทุม่ ไปจนถึงตีหนงึตีสอง โดไมก่รงกลวัตอ่กฎหมาย ซงึเรอืงดงักล่าว ชาวบา้นเคยแจง้ไปยงัตาํรวจในพืนทีหลายครงั

แตก็่ไมมี่การดาํเนินการ ชาวบา้นอยากใหจ้งัหวดัและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง รวมถึงผูว้่าราชการจงัหวดัแพร ่ลงพืนที

มาสอบสวนเหตดุงักล่าว อีกทงั ยงัมีการ ตดัไมใ้หญ่ออกพืนที และทาํการปลกูใหม ่ 

ผูสื้อข่าวรายงานว่า จาก

กระบวนการดงักล่าว เป็นการลกัลอบ

ตดัไมใ้นพืนทีป่าปลกู และแหล่งป่าตน้

นาํ ในพืนทีอาํเภอวงัชิน ทีผ่านมา 

ชาวบา้นไดมี้การแจง้ไปยงัหนว่ยงานที

เกียวขอ้ง เจา้หนา้ทีตาํรวจในพืนที แต่

ยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข จงึไดน้าํเรียนไปยงั

ผูว้่าราชการจงัหวดัแพร่ เพอืใหล้งพืนที

ตรวจสอบ คาดวา่จะมีอีกหลายจดุทีถกู

บกุรุกเขา้ทาํลายป่า 

 

 

 



 

  วนัที 2 ส.ค.65 ทีบรเิวณสวนไผเ่กษตรกร บา้นใหม่ปเูลย ต.ชา่งเคงิ อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม ่ 

นายวนัชยั จรยิาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม ้เป็นประธานเปิดงาน "แมแ่จม่เมืองไผ่ ไมมี้คา่"  โดยมี นางสาว

พทัธนนัท ์พิทาคาํนายอาํเภอแม่แจ่ม กล่าวรายงาน สภาพพืนทีโดยรวมใน อ.แม่แจ่ม และการบรหิารจดัการพืนที 

คทช. ในอาํเภอแมแ่จม่ และวตัถุประสงคข์องโครงการแม่แจ่มเมืองไผ ่เพือแกไ้ขปัญหาการใชพื้นทีใน อ.แมแ่จม่ 

อย่างยงัยืน โดยภาคีเครือข่าย ทกุภาคส่วน จงึรว่มกนักาํหนดยทุธศาสตร ์"แม่แจ่มยงัยืนโมเดล" โดยมีเปา้หมาย

เพือการอนรุกัษท์รพัยากร ดิน นาํ ป่า และพฒันาคณุภาพชีวิตราษฎรอยา่งยงัยืน ภายใตย้ทุธศาสตร ์"แมแ่จม่

ยงัยืนโมเดล" รว่มกบัหน่วยป่าไมใ้นพืนที อทุยานแหง่ชาติในพืนทีและภาคีเครือข่ายภาคประชาสงัคมไดร้ว่มกนั

จดัทาํขึน เพือปลกูไผ่พนืฟูสภาพพืนทีป่าตน้นาํใหก้ลบัมาอดุมสมบรูณ ์และสรา้งงานสรา้งอาชีพแก่ราษฎร  

 

 

 

 

 

 



 

 

ทงันี รองอธิบดีกรมป่าไม ้ไดก้ล่าวถึง การดาํเนินการของกรมป่าไมใ้นการชว่ยแกปั้ญหาพืนทีทาํกินในลุ่มนาํชนั 3 4 

5 ใหก้บัราษฎรรวมทงัการขออนญุาตใชป้ระโยชนใ์นพืนทีป่า ทีจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อคนในพืนที ซงึ อ.แมแ่จม่ 

จะเป็นพืนทีโมเดลตน้แบบในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวตอ่ไป ในโอกาสนี รองอธิบดีกรมป่าไม ้ไดม้อบกลา้ไผ่ใหก้บั

ราษฎร และกลุ่มเกษตรกรทีลงทะเบียนขอรบักลา้ไผ่ในพืนที 


