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ข่าวเว็บไซต์ 

บางจากฯ ร่วมกับ กรมป่าไม้ ชวนปลูก “พืชพรรณปันสุข” (MLM NEWS 9 สิงหาคม 2565) 
https://www.topnews.co.th/news/390133 
มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) จับมือกับกรมป่าไม้จัดกิจกรรม “40ปี มินีแบมิตซูมิ ร่วมใจสร้างโลกใหม่ อย่างยั่งยืน” 
(khaokromnews 9 สิงหาคม 2565) https://www.khaokromnews.com/minebea/ 
ป่าสงวนแห่งชาติหลังถูกบุกรุก เปิดเส้นทางใหม่ทำถนนในมุกดาหาร (สยามรัฐ 9 สิงหาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/372354 
‘กรมชลฯ’เร่งสร้างอ่างเก็บน้ำ ‘ห้วยแม่ป่าไผ่’ ลุยศึกษาแนวทางพัฒนาน้ำจากชาวบ้าน 399 ข้อ (แนวหน้า 9 สิงหาคม 2565) 
https://www.naewna.com/local/672314 
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บางจากฯ ร่วมกับ กรมป่าไม้ ชวนปลูก “พืชพรรณปันสุข” 
9 สิงหาคม 2022 

บางจากฯ ร่วมกับ กรมป่าไม้ ชวนปลูก “พืชพรรณปันสุข” แจกกล้าไม้ 9 พันธุ์ 9,000 ต้น ผ่านปั๊มบางจากฯ 9 สาขา และร้านกาแฟอินทนิล 9 สาขา 
ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันแม่แห่งชาติเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวให้โลกอย่างยั่งยืน 

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) และ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหารบริษัท บางจากฯ และผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมเชิญชวนประชาชน
มารับแจกกล้าไม้ ในโครงการ “พืชพรรณปันสุข” เพื่อนำไปปลูก รวม 9 พันธุ์ จำนวน 9,000 ต้น ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ 12 
สิงหาคม 2565 โดยการสนับสนุนจัดสรรกล้าไม้ จากกรมป่าไม้ และใช้พื้นท่ีของบางจากฯ โดยจะแจกให้ประชาชนผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจาก 
9 สาขา และร้านกาแฟอินทนิล 9 สาขา เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวให้โลกอย่างยั่งยืน เริ่มแจก 10-12 สิงหาคม 2565 นี้ จำกัดจำนวนคนละไม่เกิน 2 ต้น 

สำหรับพันธุ์กล้าไม้ทั้ง 9 ชนิด เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ช่วยสร้างร่มเงา ประกอบด้วย ต้นพฤกษ์ ต้นมะขามป้อม ต้นเพกา ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นแคนา  
ต้นเหลืองปรีดิยาธร ต้นกาสะลอง ต้นจิกน้ำ และต้นหว้า ที่เพาะชำจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ ด้านรายช่ือสถานีบริการน้ำมัน
บางจาก 9 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิภาวดีรังสิต สาขาศรีนครินทร์ สาขาราชพฤกษ์ 2 สาขาเกษตร-นวมินทร์ สาขาบางบัวทอง สาขากาญจนา
ภิเษก กม.19 สาขาชลบุรี สาขาสระบุรี และสาขานครปฐม 

ส่วนร้านกาแฟอินทนิล 9 สาขา ประกอบด้วย สาขา KU Green มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาบางจาก สาขารามอินทรา กม.9 ขาออก สาขา
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สาขาไทรอัมพ์ รังสิต สาขาคลองห้าพาเจริญ สาขาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขาอ่างศิลา 
สาขาถนนบ้านเก่า 5 อมตะนคร และสาขาซอยหลวงพ่อโต บางพลี 

โครงการพืชพรรณปันสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยนอกเหนือจากความร่วมมือกับพันธมิตรรักษ์โลกในการปลูกต้นไม้
เพิ่มเติมที่ดำเนินการไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว ยังมอบโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมและสามารถเข้ารับการแจกจ่ายต้นกล้าดังกล่าวข้างต้นด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) จับมือกับกรมป่าไม้จัดกิจกรรม “40ปี มินีแบมิตซูมิ ร่วมใจสร้างโลกใหม่ อย่าง
ยั่งยืน”  
ส.ค. 9, 2022  

 
กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ครบรอบ 40 ปี ในการดำเนินกิจการในประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่า ทำฝายน้ำล้น ได้ทำโครงการ
ฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ  ประกอบไปด้วยการปลูกต้นไม้ท้องถิ่น เช่น มะค่าโมง ประดู่  สัก ในพื้นที่รวม  500 ไร่ หรือประมาณ 100,000 ต้น 
ภายใต้ชื่อโครงการ “40 ปี มินีแบมิตซูมิ ร่วมใจ สร้างโลกใหม่ อย่างยั่งยืน” ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ต.เขาแหลม 
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ 4 ไร่ และทำฝายน้ำล้นโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้ระบบนิเวศน์ รวมถึงห่วงโซ่อาหารมีความอุดม
สมบูรณ์ และยังเป็นส่วนสำคัญในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก อันส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจ ในสาขาป่าไม้ และพื้นที่สีเขียว (T-VER) เพื่อทำการรับรองคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ในอนาคต อีกท้ังกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วย 

 
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดา ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท 
เอ็นเอ็มบี – มินีแบ ไทย จำกัด ,คุณสุรพล กลิ่นพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5ภายในพิธี คุณชัยวัฒน์ 
ชัยวรรณจินดา ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็นเอ็มบี – มินีแบ ไทย จำกัด ,ได้กล่าว
รายงานโครงการต่อประธาน และ คุณสุรพล กลิ่นพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 กล่าวรายละเอียดโครงการ
นี ้โดยท่านประธานในพิธี คุณสุนี เชิดชูชาติ Group Executive Officer, Director บริษัท เอ็นเอ็มบี – มินีแบ ไทย จำกัด กล่าวเปิดโครงการ”40 ปี มินี
แบมิตซูมิ ร่วมใจ สร้างโลกใหม่ อย่างยั่งยืน” คุณสุนี เชิดชูชาติ กล่าวว่า…จากการที่บริษัทฯ ได้มาสำรวจพื้นที่ โดยปรึกษาทางกรมป่าไม้ และผู้นำท้องถิ่น
เข้ามาสำรวจ จึงลงความเห็นว่าเป็นพื้นท่ีที่เหมาะสมที่จะต้องบูรณาการ ให้มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เกิดขึ้น จำนวน 500 ไร่ จากการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี 
500 ไร่นี้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 475 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อป ี

โดยรวมตลอดโครงการ 10 ปี พื้นที่ป่าที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้ จะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่า เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้
ระบบนิเวศน์รวมถึงห่วงโซ่อาหารที่อุดมสมบูรณ์  และยังเป็นส่วนสำคัญในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกอันส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน 
กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) จะร่วมกับกรมป่าไม้ และผู้นำท้องถิ่น ในการดูแลต้นไม้ในโครงการครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมด้วยช่วยกันใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม และยั่งยืนตลอดไป 



 

ป่าสงวนแห่งชาติหลังถูกบุกรุก เปิดเส้นทางใหม่ทำถนนในมุกดาหาร 
สยามรัฐออนไลน ์9 สิงหาคม 2565 20:39 น.   

 
จากเหตุเกิดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 16.40 น. ได้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ พร้อมหน่วยงานความมั่นคงในพื้นท่ีเข้าจับกุมผู้รับเหมารายหนึ่งในจังหวัด
มุกดาหารบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ  บริเวณดังกล่าวอยู่ทางด้านทิศตะวันตกบริเวณท้ายหมู่บ้านดอนม่วงพัฒนา  ตำบลโพนทราย  อำเภอเมือง
มุกดาหาร  เช่ือมต่อไปยังบริเวณหมู่บ้านสามขา  ตำบลคำป่าหลาย  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร   ซึ่งระยะทางความยาวประมาณ 4 
กิโลเมตร กว้างประมาร 8-12 เมตร  โดยองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารเข้าทำการเปิดเส้นทางใหม่   ป่าดังกล่าวในฤดูฝนเป็น
ป่าต้นน้ำของชาวบ้านในพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  ชาวบ้านสามารถเข้าไปเก็บของป่าหากินตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน   

วันที่  9 สิงหาคม  2565  ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ หลังมีการบุกรุก ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าดงหมู) ในปัจจุบันหลังจากป่าดังกล่าวได้ถูก
ทำลายเกิดความเสียหาย ทางธรรมชาติอย่างประเมินค่ามิได้  แต่ไร้ผู้รับผิดชอบ  

 
ซึ่งการบุกรุกครั้งนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐทำการบุกรุกเสียเอง  ประโยชน์ที่ได้คือเพื่อทำการเปิดเส้นทางใหม่  ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็น
ระยะทางยาว  แต่เมื่อเทียบกับมูลค่าที่ถูกทำลายประเมินค่าไม่ได้  ปัจจุบันยังไม่สามารถจับกุมผู้กระทำการบุกรุกโค่นล้มต้นไม้ได้   ทั้งที่รู้ว่าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดเข้ามาทำการบุกรุก วอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งหาหน่วยงานผู้กระทำผิดเพื่อจะได้เข้ามารับผิดชอบในสิ่งที่ทำด้วย  หลังจากนี้คง
ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูคืนสภาพพื้นป่าอีกหลายปีจึงจะเกิดสภาพอุดมสมบูรณ์ดังเดิมได้ 
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‘กรมชลฯ’เร่งสร้างอ่างเก็บน้ำ ‘ห้วยแม่ป่าไผ่’ ลุยศึกษาแนวทางพัฒนาน้ำจากชาวบ้าน 399 ข้อ 
วันอังคาร ท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 19.17 น. 

กรมชลประทาน ลงพื้นท่ีติดตามเร่งดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ “ห้วยแม่ป่าไผ่” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการศึกษาปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง ทำให้ทราบความต้องการพัฒนาเชิงพื้นที่จาก 20 ตำบล ใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน และตาก รวม 
399 ความต้องการ คาดจะดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2566 แล้วเสร็จในป ี2570แก้ปัญหาน้ำพื้นที่ห่างไกลทั้งระบบ 

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการศึกษาสร้างการ
รับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดตาก ณ พื้นท่ีบริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจผลการดำเนินโครงการ และเป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูล ข่าวสารไปยังประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและ
มีความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า 80 คน 

นายเฉลิมเกียรติฯ กล่าวว่า จากการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในการดำเนินโครงการฯ พบว่า ชุมชนต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมในพ้ืนท่ีตำบลนาคอเรือ ซึ่งทางกรมชลประทานได้มีการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหนึ่งใน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่คือโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยผ่านขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในปี 2562 

“จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและการลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับชุมชน ทำให้ทราบความต้องการพัฒนาเชิงพื้นที่จาก 20 ตำบล ใน จ.เชียงใหม่,จ.
แม่ฮ่องสอน และ จ.ตาก รวม 399 ความต้องการ อาทิ การปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ำ การขุดลอกอ่างเก็บน้ำ การสร้างฝาย การติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้า การปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การขยายเขตบริการไฟฟ้า การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และการเจาะน้ำบาดาล เป็นต้น โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาความต้องการ จำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวง
ชนบท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมการท่องเที่ยว กรมพัฒนาที่ดิน กรมเจ้าท่า 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกรมชลประทาน คาดว่า อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จะดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2566 และแล้วเสร็จในปี 2570 

ด้านนายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง 1 (ผสก.1) กล่าวว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการอ่าง
เก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ ได้อ่างเก็บน้ำที่มีระดับเก็บกักปกติ 20.41 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำไหลตลอดปีในห้วยแม่ป่าไผ่ ได้พื้นที่
ชลประทานเพิ่มขึ้นจาก 2,753 ไร่ เป็น 6,683 ไร่ ครอบคลุม 11 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลนาคอเรือ 9 หมู่บ้าน และตำบลฮอด 2 หมู่บ้าน ส่วนการจัดการน้ำ
เพื่อการเกษตรและรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำในฤดูแล้ง จะมีน้ำไหลในห้วยแม่ป่าไผ่ตลอดปี 

ทั้งนี้ นายเฉลิมเกียรติฯ ยังได้เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้าง
ความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ และ จ.ตาก โดยจะจัดขึ้นจำนวน 3 เวท ีคาดว่าจะมีผู้ร่วมประชุมรวม
กว่า 240 คน โดยเวทีที่ 1 จัดประชุมในวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เวทีที่ 2 
จัดประชุมในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และเวทีที่ 3 จัดประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ 
หอประชุมที่ว่าการอ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 



ดร.ไพฑูรย์ ตรงเที่ยง ผู้เช่ียวชาญฝ่ายประชาสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม กล่าวว่า “โครงการฯดังกล่าว ได้มีการทำงานร่วมกับชุมชนและ
ทุกภาคส่วน ในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจที่ชัดเจน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และจังหวัดลำพูน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา
ให้ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นและรวบรวมความต้องการของประชาชนจากทุกพื้นที่ศึกษา และกำหนดรูปแบบ
การบำบัดทุกข์และบำรุงสุข สำหรับแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความขัดแย้งความเดือดร้อนของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที ่ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน” 

ด้านนายวันชัย หล้าสดา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “กรมชลฯเข้ามาสำรวจในพ้ืนท่ีได้ประมาณ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 
2560 ทำให้ชาวบ้านดีใจที่โครงการฯนี้ จะเริ่มก่อสร้างในปีหน้า ซึ่งช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา ชาวบ้านก็มีความกระตือรือร้นในการทำเกษตรมมากยิ่งขึ้น 
เพราะรู้ว่าจะมีโครงการอ่างเก็บน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่ๆใช้น้ำเยอะมากมายนัก เพราะช่วงฤดูฝนก็มีน้ำใช้ แต่ที่เดือดร้อนคงเป็น
ช่วงหน้าแล้ง ที่ต้องการอ่างเก็บน้ำมาช่วยเก็บน้ำไว้ใช้ โดยหลังจากนี้ก็จะช่วยกันกับชาวบ้านในการดูแลป่าไม้ในพื้นที่ เพราะหากป่าไม้ถูกทำลาย อ่างเก็บ
น้ำใดๆก็ไม่มีประโยชน์” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


