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ภายหลงัจากที� สงิหอ์าสา โดย มลูนธิพิระยาภริมยภ์กัด ีและ บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี�
จาํกดั ประกาศเดนิหนา้ภารกจิดแูลทรพัยากรนํ �าอยา่งย ั�งยนื ในวาระครบรอบ 10 ปี
สงิหอ์าสา พรอ้มลงมอืทาํจรงิกบั 4 โครงการ “ตน้นํ �า แหลง่นํ �า สายนํ �า และ ความ
ย ั�งยนื” ครอบคลมุทกุภมูภิาค ท ั�งพื�นที�ภาคเหนอื ตะวนัออกเฉยีงเหนอื กลาง ตะวนัออก
และใต ้ประสานความรว่มมอืเครอืขา่ยสงิหอ์าสาท ั�งหมดที�กระจายอยูใ่นทกุจงัหวดัท ั�ว
ประเทศ ท ั�งเครอืขา่ยบรษิทัในเครอืบญุรอดฯ และเครอืขา่ยภายนอกท ั�งกลุม่ของ
สถาบนัการศกึษา อาสากูภ้ยั และสว่นราชการตา่งๆ ชว่ยผลกัดนัภารกจิดแูลทรพัยากร
นํ �าท ั�ง 4 โครงการ

ลา่สดุ เมื�อวนัที� 4 ม.ีค.64 ไดเ้ปิดโครงการแรก “สงิหอ์าสาสูไ้ฟป่า รักษาตน้นํ�า” ดแูลรักษาตน้นํ�าในเขตภาคเหนอื

ที�สถานคีวบคมุไฟป่าหว้ยฮอ่งไคร-้ ขนุแมก่วง ต.แมโ่ป่ง อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม ่โดยจัดกจิกรรมทําแนวกนัไฟ

ป่า อบรมใหค้วามรูก้บัชาวบา้นในพื�นในการเตรยีมรับมอืกบัปัญหาไฟป่า รวมถงึการจัดหาเครื�องมอืที�จําเป็นในการ

ดแูลป้องกนัไฟป่าในพื�นที� โดยม ีคณุรังสฤษดิ� ลกัษิตานนท ์ผูช้ว่ยประธานกรรมการบรหิารอาวโุส บรษัิท บญุรอด

บรวิเวอรี� จํากดั และคณุอานนท ์กลุนลิ นักวชิาการป่าไมป้ฏบิตักิาร หวัหนา้สถานคีวบคมุไฟป่าหว้ยฮอ่งไคร-้ขนุแม่

กวง รว่มเป็นประธานเปิดโครงการฯ
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โดยโครงการ “สงิหอ์าสาสูไ้ฟป่า รักษาตน้นํ�า” เป็น 1 ใน 4 โครงการ 10 ปี สงิหอ์าสา กบัภารกจิดแูลทรัพยากรนํ�า

เป็นโครงการที�ดแูลพื�นที� “ตน้นํ�า” ในเขตภาคเหนอื ปกป้องผนืป่าตน้นํ�า ปิง วงั ยม น่าน รวมถงึผนืป่าในพื�นที�ตน้นํ�า

บรเิวณอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ ่ซึ�งถอืเป็นสายนํ�าหวัใจสําคญัที�หลอ่เลี�ยงวถิชีวีติชาวไทย ใหไ้ดใ้ชอ้ปุโภคบรโิภค

รวมถงึชว่ยสรา้งความสมบรูณใ์หก้บัภาคเกษตรกรรม หลอ่เลี�ยงระบบเศรษฐกจิที�สําคญัของประเทศ โดยรว่มกบั

บรษัิท เชยีงใหม ่เบเวอเรช จํากดั, บรษัิท สงิหป์ารค์เชยีงราย จํากดั, มลูนธิกิระจกเงา และเครอืขา่ยสถาบนัการ

ศกึษาภาคเหนอื 10 สถาบนั พรอ้มดว้ย กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพันธุพ์ชื ดแูลป่าตน้นํ�า ป้องกนัการเกดิ

ไฟป่า โดยจะจัดกจิกรรมทําแนวกนัไฟป่า อบรมใหค้วามรูก้บัชาวบา้นในพื�นในการเตรยีมรับมอืกบัปัญหาไฟป่า

สนับสนุนอปุกรณท์ี�ใชใ้นการป้องกนัไฟป่า อาท ิเครื�องมอืทําแนวกนัไฟ รองเทา้เซฟตี� ฯลฯ สนับสนุนอาหาร-นํ�าดื�ม

สําหรับเจา้หนา้ที�และอาสาสมคัรปฏบิตังิาน รวมถงึการสรา้งฝายตน้นํ�า และการปลกูป่า เพื�อรักษาความชุม่ชื�นของ

ป่าตน้นํ�า ใหม้นํี�าใชอ้ยา่งยั�งยนืตลอดไป
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สําหรับเครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาภาคเหนอื 10 สถาบนั ที�เขา้รว่มโครงการ “สงิหอ์าสาสูไ้ฟป่า รักษาตน้นํ�า”

ประกอบดว้ย นักศกึษาจาก ม.เชยีงใหม,่ ม.แมโ่จ,้ ม.ราชภฏัเชยีงใหม,่ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา, ม.แมฟ้่า

หลวง, ม.ราชภฏัเชยีงราย, สถาบนัอาชวีศกึษาเชยีงราย, ม.ราชภฏัลําปาง, ม.มหามกฏุราชวทิยาลยั, ม.พะเยา

ทั �งนี� ภารกจิดแูลทรัพยากรนํ�าอยา่งยั�งยนื ในวาระครบรอบ 10 ปีสงิหอ์าสา ยงัเตรยีมดําเนนิการอกี 3 โครงการ คอื

โครงการ “สงิหอ์าสา แหลง่นํ�าชมุชน” ในพื�นที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื รว่มกบั บรษัิท ขอนแกน่บรวิเวอรี� จํากดั,

บรษัิท มหาสารคาม เบเวอเรช จํากดั และเครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาภาคอสีาน 16 สถาบนั บรหิารจัดการนํ�าใน

ชมุชน ในชว่งประสบปัญหาภยัแลง้ เป็นการแกปั้ญหาการขาดแคลนนํ�าอยา่งยั�งยนื, โครงการ “สงิหอ์าสา ฟื�นฟู

สายนํ�า” ในเขตภาคเหนอืตอนลา่งและภาคกลาง รว่มกบั บรษัิท วงันอ้ย เบเวอเรช จํากดั, บรษัิท ปทมุธาน ีบรวิเวอรี�

จํากดั บรษัิท บญุรอดเอเซยี เบเวอเรชจํากดั, บรษัิท สงิห ์เบเวอเรช จํากดั, บรษัิท สามเสน บรวิเวอรี� จํากดั รว่มกบั

กรมชลประทาน กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หน่วยงานกูภ้ยั และเครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาภาคกลาง 10

สถาบนั มุง่เนน้ในการปลกูจติสํานกึใหท้กุคนตระหนักถงึความสําคญัของปัญหามลพษิทางนํ�า รว่มรักษาความ

สะอาดของแมนํ่�าลําคลองกอ่นไหลลงสูท่ะเล และโครงการ “สงิหอ์าสา ซ ีย ูสตรอง” รว่มกบั บรษัิท สรุาษฎรธ์านี

เบเวอเรช จํากดั, กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพันธุพ์ชื กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั�ง หน่วยบญัชาการ

สงครามพเิศษทางเรอื และเครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาภาคใตแ้ละตะวนัออก 12 สถาบนั สรา้งความยั�งยนืใหท้ะเล
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ไทยในพื�นที�ภาคตะวนัออกและภาคใต ้รว่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนระบบนเิวศที�ไดรั้บผลกระทบจาก

ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม โดยแตล่ะโครงการจะรว่มกบัเครอืขา่ยสงิหอ์าสาทั�วประเทศเพื�อชว่ยเหลอืสงัคมอยา่งตอ่เนื�อง

ตามปณธิานการมสีว่นรว่มในการชว่ยเหลอืสงัคมของ “พระยาภริมยภ์กัด”ี
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