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      ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มีความภมูิใจทีไ่ด้น าเสนอผลงานของ

ผู้อ านวยการส านักบรหิารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ข้าราชการ ลูกจ้าง รวมทั้งบุคลากร

ในสังกัดส านักฯ16 ทุกท่าน ที่ไดใ้หค้วามรว่มมือรว่มใจเป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกัน ใน

การปฏบิัติภารกิจในทุกๆดา้น ดว้ยความสามัคคีกลมเกลียวเป็นอยา่งยิง่ เมือ่มี

ภารกิจใดๆทีไ่ดร้บัมอบหมายเขา้มา ก็จะไดร้ับความร่วมมืออยา่งดีเยีย่มทุกครัง้ 

ขอบคณุทุกท่านที่ท าให้หน่วยงานของเราน่าอยู่ เปน็แรงผลักดันและแรงบันดาล

ใจใหฝ้่ายประชาสมัพันธ ์ ในการทีจ่ะสร้างสรรคผ์ลงานดา้นการประชาสมัพันธ์

เพื่อน า เสนอผลงานอันน่าประทบัใจของทุกๆทา่นต่อไป. 
 

ฝา่ยประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ 

      ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

ที่ปรึกษา  
 นายธัญญา   เนติธรรมกลุ        ผูอ้ านวยการส านักบรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษท์ี ่16  
 นายจงคลา้ย  วรพงศธร      ผู้อ านวยการสว่นอนุรักษ์สัตว์ปา่ 
 นายชาติชาย  นาคทิพวรรณ    ผู้อ านวยการสว่นอ านวยการ  
 นายทวีศักดิ์   ขันทราช     หวัหน้ากลุม่ยทุธศาสตร ์  
บรรณาธิการ 
 นายสมเกียรต ิ คณะแก้ว      เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
กองบรรณาธิการ 
 นางลดัดาวลัย์ แป้นไทย      นางอุมาพร    แก่นขาว  
       นางอารดา     หมีโชติแป้นไทย  นางปาริชาต ิ  สะค าปัน 
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 อุบลราชธานีสาขาจงัหวดัอ านาจเจรญิ มวีิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ
การคิดค้นภมูิปัญญา การสร้างโป่งเทียมที่สามารถชว่ยให้เกษตรกรเพิ่มแร่ธาตุ
อาหารที่จ าเป็นให้กับสตัว์เลี้ยง และ ส่งเสริมให้เกษตรกรท ายาไล่ยุงจากมูล
กระบือใช้เอง เพื่อช่วยไล่ยงุที่จะมากัดสตัว์เลี้ยง ถือไดว้่าเป็นภมูิปัญญาในการ
ช่วยเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยงแบบพอเพียงที่น่าสง่เสริม 
ขั้นตอนในการสรา้งโป่งเทยีม สามารถท าไดด้ังนี ้
1.หาจอมปลวกตามขนาดทีต่้องการ ท าการตดั ถากถางต้นไม้ หรือ วัชพชือื่นๆที่
กีดขวางออกให้หมด 
2.ใช้จอบขดุตัดปลายจอมปลวกออก ให้เป็นแอ่ง หรือเป็นหลุมขนาดพอเหมาะสม
ที่สามารถให้เกลือ แร่ธาตุ และน้ าไหลลงถึงดา้นล่างได้ 
3.โรยเกลือลงไปในหลุมจอมปลวกที่ขดุไว้ ในปรมิาณทีเ่หมาะสมให้ทั่วปากหลมุ 
ประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม แล้วรดน้ าตามใหชุ้่ม สังเกตให้เกลือไหลลงด้านล่าง
จอมปลวกให้ทัว่ 
4.ตามด้วยโรยแรธ่าตุผงที่เตรียมไว้ ทับเกลือทีโ่รยไวแ้ล้วให้ทัว่ประมาณ 1 – 1.5 
กิโลกรมัตอ่หลุม แลว้รดน้ าตามให้ชุม่ สังเกตใหแ้ร่ธาตไุหลลงด้านล่างจอมปลวก
ให้ทั่วเช่นกัน 
5.โรยเกลือทบัอีกครั้งในปรมิาณเท่าเดิม แลว้รดน้ าตามใหชุ้่ม 
6.โรยร าออ่นทับเป็นชัน้สุดท้ายบนสุด ประมาณ 1-2 กโิลกรัม กลบปากหลุมให้ทัว่ 
เพื่อให้ร าอ่อนเป็นตัวลอ่ใหส้ัตวม์าเลียกินจอมปลวก ทีท่ าเป็นโป่งเทียมโป่งนี้เพ่ือ
เสริมแร่ธาตุอาหารท่ีจ าเปน็ส าหรับร่างกาย 
7.โป่งเทียมหนึ่งโป่งสามารถท าไว้ให้สตัวม์าเลียกินไดต้อ่เนื่องอย่างน้อย 3 เดอืน 
ข้อสังเกตทีจ่ะท าโปง่เทียมใหม่ คือ สัตว์เลิกมาเลียกิน แสดงว่าโป่งเทียมหมด
ความเคม็และธาตอุาหารหมดแล้วจึงสร้างใหม่อีกครั้งด้วยวิธีการเดิม 
ข้อดีของโป่งเทียม 
1.สามารถสร้างโป่งเทียมเพื่อช่วยเพิ่มสารอาหารแร่ธาตุที่จ าเป็นส าหรับสัตว์
เลี้ยงด้วยวัสดจุากธรรมชาติ 
2.ท าให้สตัว์เลี้ยงได้รบัสารอาหารที่จ าเป็นเพิ่มขึ้นดว้ยความเตม็ใจ เพราะไมต่้อง
บังคับให้สัตว์เลี้ยงมากิน เพราะเมื่อไหร่ที่สตัว์
ต้องการกจ็ะมาเลียกินแร่ธาตุอาหารเองจาก
โป่งเทียมที่ท าไว ้
3.ลดตน้ทุนเพราะไมต่้องซือ้แร่ธาตุบ่อย 
เนื่องจากโปง่เทียม 1 โปง่สามารถใช้เลี้ยงสตัว์
ได้ตอ่เนื่องอย่างน้อย 3 เดอืน.  
 
ขอบคณุที่มาของสาระดีๆจาก
www.kasetporpeangclub.com   

สารบัญ 
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วันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 10.26 น. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ ตรวจเยี่ยมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ เพ่ือมอบนโยบาย และเน้นย้้าให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยประชาสัมพันธ์และให้ความส้าคัญแก่องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์ฯ เพื่อประชาชนจะได้รู้จักและเข้ามาเยี่ยมชมอันจะเป็นประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์สายพันธุ์พืช
และแมลง อีกทั้งให้ท้างานวิจัยอย่างไม่ซ้้าซ้อนกัน ของหน่วยงานภายในกระทรวงฯโดยนายธัญญา เนติ
ธรรมกุล พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟัง.  

วันที่ 2 สงิหาคม 2556 เวลา 07.30น. นายธัญญา เนติธรรมกุล ผู้อ้านวยการส้านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสภากาแฟตามแผนพฒันาปรบัปรุงวฒันธรรม 
องค์การ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ที่ดี สรา้งสภาพแวดล้อมและโอกาสในการปรึกษาหารือ สร้างความเข้าใจและ
ส่งเสริมบรรยากาศในการท้างานให้มีประสิทธิภาพ ระหว่างผู้บงัคับบัญชาและผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
 ซึ่งส่วนจดัการต้นน้้าเปน็เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในวันนี้. 



 

วันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลาประมาณ 09.38 น.นายธญัญา เนติธรรมกุล ผู้อ้านวยการ
ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 ในฐานะผู้อ้านวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติ เป็นประธานการ
ประชุมคณะท้างาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ้าศูนย์เตือนภัยพิบัติ เพ่ือเตรียมพร้อมใน
การรองรับสถานการณ์ต่างๆในเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ณ ห้องประชุมส่วนจัดการต้นน้้า 
ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่.  

19 สิงหาคม 2556 นายธัญญา เนติธรรมกุล ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ 16 
ร่วมออกรายการ “มองเมืองเหนือ” ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
หรือ NBT โดยสนทนาประชาสมัพันธ์ในหัวข้อ “การตั้งศูนย์เตือนภัย” เพื่อชี้แจงให้ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย ได้รับทราบทนัต่อเหตุการณ์ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ อันอาจเกิด
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ.  
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วันที่ 3 สิงหาคม 2556 นายธัญญา เนติธรรมกุล ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่งอน 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายวิฑูรย์ สุทธาชัย หัวหน้า
โครงการฯ ให้การต้อนพร้อมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน. 

 ภารกิจผู้บริหาร 3       ภารกิจผู้บริหาร 10 

วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 07.30 น.นายธัญญา เนติธรรมกุล  เป็นประธานเปิดกิจกรรม  
Coffee Cafe' (สภากาแฟ) ณ มุมสร้างสรรค์ โดยมสี่วนประสานงานโครงการพระราชดา้ริ เป็น
เจ้าภาพอาหารเช้า พร้อมทั้ง น้า้ชากาแฟ โดยมนีายมงคล สืบค้า ผู้อ้านวยการส่วนประสานงาน
โครงการพระราชดา้ริ ลงมือปรุงอาหารด้วยตนเองตั้งแต่เวลา 05.00น. พร้อมทั้งหัวหน้า
โครงการพระราชดา้ริ เปน็ผูช้ว่ยพ่อครัว อาหารอันแสนอร่อยเกินค้าบรรยาย พร้อมทั้งมีทมี
สาวๆสวยๆ ชว่ยกันอย่างขะมักเขม้น นับเปน็ผลสา้เร็จในการจัดกิจกรรมนี้.  



 

วันที่ 14 สิงหาคม 2556 นายธัญญา เนติธรรมกุล ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช นางเตือนใจ นุชด้ารงค์ ผู้อ้านวยการส้านักอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมคณะ เข้า
ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติแม่ปิง พบว่าสถานการณ์น้้าน้อยกว่าปกติ ท้าให้บ้านพัก
ที่เคยลอยอยู่ในน้้ากลับมีสภาพอย่างที่เห็นนับเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง.  
 

 
 
 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. นายธัญญา  เนติธรรมกุล ผู้อ้านวยการส้านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานในที่ประชุม มอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมีนาย
ดุลยวิชญ์  รัตนภาค ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  16 สาขาแม่สะเรียง 
ผู้อ้านวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า และหัวหน้าวนอุทยานทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการปฏิบัติงานของ
ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ณ ห้องประชุม ส่วนจัดการต้นน้้า (ห้วยแก้ว).      
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ภาพบรรยากาศในวันจดั
กิจกรรม “คืนสัตว์ป่าสู่วนา 
เพ่ือป่าสมบรูณ”์ เปน็ภาพ
ที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะประชาชนและเด็ก
นักเรียนที่อยู่อาศัยรอบๆ
พ้ืนที่ที่มีการปล่อยสตัว์ปา่ 

เป็นนักอนรุักษแ์ละไม่
คุกคามแมก้ระทั่งปา่ที่อยู่
ใกล้เคียงกับทีอ่ยู่อาศัย

สภาพป่าที่นี่จึงมีความอดุม
สมบูรณ ์เหมาะที่จะเลือก
น้าสัตว์ป่ามาปลอ่ยคืนสู่

ธรรมชาติ โดยหวังว่า พวก
เขาเหล่านี ้จะชว่ยกนัดแูล

รักษา
สัตวป์่า

เหล่านี้ไว้
ได้. 
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12 สงิหาคม 2556 ผูอ้้านวยการส้านกัฯ 16 มอบหมายให ้ นายสรุพล ลลีาวโรภาส 
ผอ.สว่นควบคมุและปฏบิตักิารไฟปา่พรอ้มคณะ เขา้รว่มพิธจีดุเทยีนชยัถวายพระพร แด่
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ โดยมี
นายธานนิทร ์สภุาแสน ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละภรยิา เปน็ประธาน. 
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14 สิงหาคม 2556 ภาพการจัดกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ ณ ป่าทุ่งก๊ิก อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้ จ.ล าพูน ซึ่งสัตว์ป่าที่น ามา
ปล่อยในวันน้ีรวมทั้งสิ้น 774 ตัว โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช นาง
เตือนใจ นุชด ารงค์ ผอ.ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายธัญญา เนติธรรมกุล ผอ.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 นายจงคล้าย 
วรพงศธร ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมคณะ และหน่วยงานในท้องท่ี ประชาชน นักเรียนหลายโรงเรยีนมาร่วมงานใน
วันน้ีอย่างคับคั่ง โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้วา่ราชการจังหวัดล าพูน ให้เกียรติเป็นประธานการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี. 
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