สรุปขาวประจำในวันที่ 18 ธ.ค. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป#าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ+
- รองเพื่อนนายกฯฮุบปา70,300ไร ( ไทยรัฐ 18 พ.ย. 63 หนา 11 )
- เดลินิวส*กอนขึ้นแทน: รองสอบที่ดินโคราช ( เดลินิวส* 18 ธ.ค. 63 หนา 11 )
- ชายขอบไมมีไฟฟ7าใช 'จิรายุ'จี้รวมแกป;ญหา ( ไทยรัฐ 18 พ.ย. 63 หนา 3 )
ขาวเว็บไซต+
กรมปาไม รวมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค*ประชาสัมพันธ* ลดปริมาณเชื้อเพลิง
( สำนักประชาสัมพันธ*เขต 3 เชียงใหม 17 ธ.ค. 63 )
https://region3.prd.go.th/topic/news/22275
กรมปาไมรวมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค*ประชาสัมพันธ*โครงการลดประมาณ
เชื้อเพลิง ( tigernews 17 ธ.ค. 63 )
https://www.tigernews.tv/2020/12/17/293307/
กรมปาไมรวมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค*ประชาสัมพันธ*โครงการลดประมาณ
เชื้อเพลิง กรมปาไม ( คมชัด 17 ธ.ค. 63 )
https://aec-tv-online2.com/?p=597815
กรมปาไมรวม 10 จว.เหนือคิกออฟ 28 ธ.ค.กำจัดเชื้อเพลิงในฝนเขตปา ( northpublicnews 17 ธ.ค. 63 )
http://www.northpublicnews.com/กรมปาไมรวม-10-จว-เหนือค/
ปาไม-กองทัพภาค 3 เตรียมลุยลดเชื้อเพลิงบรรเทาไฟปาและฝุนควันภาคเหนือ วางแผนชิงเก็บ 500 ตัน
ชิงเผา 1.4 ลานไร ( ผูจัดการอนนไลน* 17 ธ.ค. 63 )
https://mgronline.com/local/detail/9630000128665
กรมปาไมรวมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค*ประชาสัมพันธ*โครงการลดประมาณ
เชื้อเพลิง ( fm100 17 ธ.ค. 63 )
http://www.fm100cmu.com/activitydetail.php?acmain_id=1&act_id=1006
ปาไมงาว สนธิกำลังตรวจยึดไมหวงหามแปรรูป (เหียง) จำนวน 26 แผน ( สำนักประชาสัมพันธ*เขต 3
เชียงใหม 17 ธ.ค. 63 )
https://region3.prd.go.th/topic/news/22249

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 18 ธันวาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22977
Col.Inch: 16.07 Ad Value: 17,677
หัวข้อข่าว: ร้องเพื่อนนายกฯฮุบป่า70,300ไร่

รหัสข่าว: C-201218039095(17 ธ.ค. 63/08:03)

หน้า: 11(ล่าง)
PRValue (x3): 53,031

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 18 ธันวาคม 2563
ปีที่: ฉบับที่: 25999
หน้า: 11(บนขวา)
Col.Inch: 8.43
Ad Value: 9,273
PRValue (x3): 27,819
คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ร้องสอบที่ดินโคราช

รหัสข่าว: C-201218035113(17 ธ.ค. 63/07:54)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 18 ธันวาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22977
หน้า: 3(ซ้าย)
Col.Inch: 23.14 Ad Value: 25,454
PRValue (x3): 76,362
หัวข้อข่าว: ชายขอบไม่มีไฟฟ้าใช้ 'จิรายุ'จี้ร่วมแก้ปัญหา

รหัสข่าว: C-201218039155(17 ธ.ค. 63/08:09)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

กรมปาไม รวมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ ลดปริมาณเชื้อเพลิง
กรมปาไม หารือรวม 10 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธโครงการลดปริมาณ
เชื้อเพลิง กรมปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564
ที่สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 ( เชียงใหม ) จังหวัดเชียงใหม นายณัฏฐนันธ ดานอนุพันธ นักวิชาการปา
ไมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม ) เป<นประธาน
การประชุมเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมปาไม
ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทรที่28 ธันวาคม 2563 พรอมกันในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือภายใต
โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564
รักษาราชการแทนผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 ( เชียงใหม ) เป?ดเผยวา กรมปาไมเตรียมจัด
กิจกรรมโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทรที่28 ธันวาคม 2563
โดยจัดงานพรอมกันในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงใหม ลำปาง ลำพูน แมฮองสอน เชียงราย
แพร นาน พะเยา ตาก และจังหวัดพิษณุโลก เป<นการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในผืนปา โดย
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานฝายปกครอง และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมให
ประชาชนนำเชื้อเพลิงในปาออกมาใชประโยชนในครัวเรือน ซึ่งเป<นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพึ่งพิงปาจากการ
เผาสูการใชประโยชนจากปา ตลอดจนการมีสวนรวมในการเฝGาระวังและควบคุมไฟปาในพื้นที่อยางจริงจัง
ดาน พ.อ.ชาตรี บุบผา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละอองภาคเหนือ
กองทัพภาคที่ 3 สวนหนา เป?ดเผยวา ปJจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละออง
ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 สวนหนา ไดกำชับใหกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแตละจังหวัดลงพื้นที่
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รณรงคสรางจิตสำนึกใหประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผา รวมทั้งการ
ลาดตระเวนเฝGาตรวจระวังไฟปาพรอมกับการปGองกันโรค COVID – 19 เพื่อลดปริมาณหมอกควันในพื้นที่

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2563 พบวา จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน พะเยา ลำปาง และ
จังหวัดแมฮองสอน พบจุดความรอนในพื้นที่การเกษตร พื้นที่อนุรักษ สวนจังหวัดตากพบจุดความรอนในพื้นที่
การเกษตร พื้นที่ปาสงวน สำหรับจังหวัดลำพูนพบจุดความรอนสะสมในพื้นที่ริมทางและชุมชน ขณะที่ในป)นี้
9 จังหวัดภาคเหนือมีแผนการจัดการเชื้อเพลิงโดยมีการชิงเก็บ 500 ตัน ชิงเผา 1.44 ลานไร ในสวนของจังหวัด
เชียงใหม มีแผนการจัดการเชื้อเพลิงรอยละ 20 ชิงเก็บ 50 ตัน ชิงเผา 283,780 ไร
https://region3.prd.go.th/topic/news/22275

กรมปาไมรวมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง
กรมปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทรที่28 ธันวาคม 2563 หวังลดปริมาณเชื้อเพลิงในปา
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 ( เชียงใหม ) จังหวัดเชียงใหม นาย
ณัฏฐนันธ ดานอนุพันธ นักวิชาการปาไมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผูอำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 1 ( เชียงใหม )เป<นประธานการประชุมเตรียมความพรอมโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง กรม
ปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธโครงการลด
ประมาณเชื้อเพลิง กรมปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทรที่28 ธันวาคม 2563 พรอมกันในพื้นที่
10 จังหวัดภาคเหนือ
ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 ( เชียงใหม ) เป?ดเผยวา กรมปาไมเตรียมจัดกิจกรรมโครงการลด
ประมาณเชื้อเพลิง กรมปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทรที่28 ธันวาคม 2564 โดยจัดงานพรอม
กันในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือไดแก จังหวัดเชียงใหม ลำปาง ลำพูน แมฮองสอน เชียงราย แพร นาน พะเยา
ตากและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป<นการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในปา โดย
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมให
ประชาชนนำเชื้อเพลิงในปาออกมาใชประโยชนในครัวเรือน ซึ่งเป<นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพึ่งพิงปาจาก
การเผาสูการใชประโยชนจากปา ตลอดจนการมีสวนรวมในการเฝGาระวังและควบคุมไฟปาในพื้นที่อยางจริงจัง
ทั้งนี้สาเหตุการเกิดไฟปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติป) 2563 เกิดจากการเผาโดยไมทราบสาเหตุจำนวน 2,744
ครั้ง คิดเป<น 86.89 % , เพื่อเก็บหาของปา จำนวน 303 ครั้ง คิดเป<น 9.59 % และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ 64

ครั้ง คิดเป<น 2.03 % สำหรับการควบคุมไฟปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในป) 2563
มีจำนวน 3,021 ครั้ง 56,704 ไร โดยที่จังหวัดเชียงใหมมีจำนวน 1,524 ครั้ง 17,745ไร จังหวัดแพรมีจำนวน
445 ครั้ง 9,811 ไร และจังหวัดนานมีจำนวน 338 ครั้ง 11,914 ไร ขณะที่ในป)นี้ 9 จังหวัดภาคเหนือมีแผนการ
จัดการเชื้อเพลิงโดยมีการชิงเก็บ 500 ตัน ชิงเผา 1.44 ลานไร ในสวนของจังหวัดเชียงใหม มีแผนการจัดการ
เชื้อเพลิง 20 % ชิงเก็บ 50 ตัน ชิงเผา 283,780 ไร
ทางดาน พ.อ.ชาตรี บุบผา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละออง
ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 สวนหนา เป?ดเผยวา ปJจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควัน
และฝุนละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 สวนหนา ไดกำชับใหกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแตละ
จังหวัดลงพื้นที่รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรณรงคสรางจิตสำนึกใหประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เผา รวมทั้งการลาดตระเวนเฝGาตรวจระวังไฟปาพรอมกับการปGองกันโรคโควิด – 19 เพื่อลดปริมาณหมอกควัน
ในพื้นที่ ทั้งนี้ที่ผานมาจากการเก็บขอมูลประจำวันของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ คา PM 2.5 ,คา PM 10
และคา AQI ในหวงวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2563 พบวา จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน พะเยา ลำปาง
และจังหวัดแมฮองสอน พบจุดความรอนในพื้นที่การเกษตร พื้นที่อนุรักษ สวนจังหวัดตากพบจุดความรอนใน
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ปาสงวน สำหรับจังหวัดลำพูนพบจุดความรอนสะสมในพื้นที่ริมทางและชุมชน ขณะที่
พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนลางสวนมากคุณภาพอากาศปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งสาเหตุ
สวนใหญเกิดจากการเผาพืชผลทางการเกษตร
อยางไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3
สวนหนา ขอความรวมมือประชาชนในพื้นที่ลดการเผาปา เผาเศษวัชพืชทางการเกษตรเพื่อเป<นการลดปริมาณ
หมอกควันในพื้นที่.
https://www.tigernews.tv/2020/12/17/293307/

กรมปาไมรวมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง
กรมปาไม

กรมปาไมรวมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง
กรมปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทรที่28 ธันวาคม 2563 หวังลดปริมาณเชื้อเพลิงในปา
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 ( เชียงใหม ) จังหวัดเชียงใหม นาย
ณัฏฐนันธ ดานอนุพันธ นักวิชาการปาไมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผูอำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 1 ( เชียงใหม )เป<นประธานการประชุมเตรียมความพรอมโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง กรม
ปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธโครงการลด
ประมาณเชื้อเพลิง กรมปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทรที่28 ธันวาคม 2563 พรอมกันในพื้นที่
10 จังหวัดภาคเหนือ
ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 ( เชียงใหม ) เป?ดเผยวา กรมปาไมเตรียมจัดกิจกรรมโครงการลด
ประมาณเชื้อเพลิง กรมปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทรที่28 ธันวาคม 2564 โดยจัดงานพรอม
กันในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือไดแก จังหวัดเชียงใหม ลำปาง ลำพูน แมฮองสอน เชียงราย แพร นาน พะเยา
ตากและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป<นการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในปา โดย
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมให
ประชาชนนำเชื้อเพลิงในปาออกมาใชประโยชนในครัวเรือน ซึ่งเป<นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพึ่งพิงปาจาก
การเผาสูการใชประโยชนจากปา ตลอดจนการมีสวนรวมในการเฝGาระวังและควบคุมไฟปาในพื้นที่อยางจริงจัง
ทั้งนี้สาเหตุการเกิดไฟปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติป) 2563 เกิดจากการเผาโดยไมทราบสาเหตุจำนวน 2,744

ครั้ง คิดเป<น 86.89 % , เพื่อเก็บหาของปา จำนวน 303 ครั้ง คิดเป<น 9.59 % และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ 64
ครั้ง คิดเป<น 2.03 % สำหรับการควบคุมไฟปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในป) 2563
มีจำนวน 3,021 ครั้ง 56,704 ไร โดยที่จังหวัดเชียงใหมมีจำนวน 1,524 ครั้ง 17,745ไร จังหวัดแพรมีจำนวน
445 ครั้ง 9,811 ไร และจังหวัดนานมีจำนวน 338 ครั้ง 11,914 ไร ขณะที่ในป)นี้ 9 จังหวัดภาคเหนือมีแผนการ
จัดการเชื้อเพลิงโดยมีการชิงเก็บ 500 ตัน ชิงเผา 1.44 ลานไร ในสวนของจังหวัดเชียงใหม มีแผนการจัดการ
เชื้อเพลิง 20 % ชิงเก็บ 50 ตัน ชิงเผา 283,780 ไร
ทางดาน พ.อ.ชาตรี บุบผา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละออง
ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 สวนหนา เป?ดเผยวา ปJจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควัน
และฝุนละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 สวนหนา ไดกำชับใหกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแตละ
จังหวัดลงพื้นที่รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรณรงคสรางจิตสำนึกใหประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เผา รวมทั้งการลาดตระเวนเฝGาตรวจระวังไฟปาพรอมกับการปGองกันโรคโควิด – 19 เพื่อลดปริมาณหมอกควัน
ในพื้นที่ ทั้งนี้ที่ผานมาจากการเก็บขอมูลประจำวันของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ คา PM 2.5 ,คา PM 10
และคา AQI ในหวงวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2563 พบวา จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน พะเยา ลำปาง
และจังหวัดแมฮองสอน พบจุดความรอนในพื้นที่การเกษตร พื้นที่อนุรักษ สวนจังหวัดตากพบจุดความรอนใน
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ปาสงวน สำหรับจังหวัดลำพูนพบจุดความรอนสะสมในพื้นที่ริมทางและชุมชน ขณะที่
พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนลางสวนมากคุณภาพอากาศปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งสาเหตุ
สวนใหญเกิดจากการเผาพืชผลทางการเกษตร
อยางไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3
สวนหนา ขอความรวมมือประชาชนในพื้นที่ลดการเผาปา เผาเศษวัชพืชทางการเกษตรเพื่อเป<นการลดปริมาณ
หมอกควันในพื้นที่
https://aec-tv-online2.com/?p=597815

กรมปาไมรวม 10 จว.เหนือคิกออฟ 28 ธ.ค.กำจัดเชื้อเพลิงในฝนเขตปา
กรมปาไมรวมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง
กรมปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทรที่28 ธันวาคม 2563 หวังลดปริมาณเชื้อเพลิงในปา
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 ( เชียงใหม ) จังหวัดเชียงใหม นาย
ณัฏฐนันธ ดานอนุพันธ นักวิชาการปาไมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผูอำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 1 ( เชียงใหม )เป<นประธานการประชุมเตรียมความพรอมโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง กรม
ปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธโครงการลด
ประมาณเชื้อเพลิง กรมปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทรที่28 ธันวาคม 2563 พรอมกันในพื้นที่
10 จังหวัดภาคเหนือ
ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 ( เชียงใหม ) เป?ดเผยวา กรมปาไมเตรียมจัดกิจกรรมโครงการลด
ประมาณเชื้อเพลิง กรมปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทรที่28 ธันวาคม 2564 โดยจัดงานพรอม

กันในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือไดแก จังหวัดเชียงใหม ลำปาง ลำพูน แมฮองสอน เชียงราย แพร นาน พะเยา
ตากและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป<นการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในปา โดย
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมให
ประชาชนนำเชื้อเพลิงในปาออกมาใชประโยชนในครัวเรือน ซึ่งเป<นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพึ่งพิงปาจาก
การเผาสูการใชประโยชนจากปา ตลอดจนการมีสวนรวมในการเฝGาระวังและควบคุมไฟปาในพื้นที่อยางจริงจัง
ทั้งนี้สาเหตุการเกิดไฟปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติป) 2563 เกิดจากการเผาโดยไมทราบสาเหตุจำนวน 2,744
ครั้ง คิดเป<น 86.89 % , เพื่อเก็บหาของปา จำนวน 303 ครั้ง คิดเป<น 9.59 % และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ 64
ครั้ง คิดเป<น 2.03 % สำหรับการควบคุมไฟปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในป) 2563
มีจำนวน 3,021 ครั้ง 56,704 ไร โดยที่จังหวัดเชียงใหมมีจำนวน 1,524 ครั้ง 17,745ไร จังหวัดแพรมีจำนวน
445 ครั้ง 9,811 ไร และจังหวัดนานมีจำนวน 338 ครั้ง 11,914 ไร ขณะที่ในป)นี้ 9 จังหวัดภาคเหนือมีแผนการ
จัดการเชื้อเพลิงโดยมีการชิงเก็บ 500 ตัน ชิงเผา 1.44 ลานไร ในสวนของจังหวัดเชียงใหม มีแผนการจัดการ
เชื้อเพลิง 20 % ชิงเก็บ 50 ตัน ชิงเผา 283,780 ไร
ทางดาน พ.อ.ชาตรี บุบผา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละออง
ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 สวนหนา เป?ดเผยวา ปJจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควัน
และฝุนละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 สวนหนา ไดกำชับใหกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแตละ
จังหวัดลงพื้นที่รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรณรงคสรางจิตสำนึกใหประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เผา รวมทั้งการลาดตระเวนเฝGาตรวจระวังไฟปาพรอมกับการปGองกันโรคโควิด – 19 เพื่อลดปริมาณหมอกควัน
ในพื้นที่ ทั้งนี้ที่ผานมาจากการเก็บขอมูลประจำวันของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ คา PM 2.5 ,คา PM 10
และคา AQI ในหวงวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2563 พบวา จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน พะเยา ลำปาง
และจังหวัดแมฮองสอน พบจุดความรอนในพื้นที่การเกษตร พื้นที่อนุรักษ สวนจังหวัดตากพบจุดความรอนใน
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ปาสงวน สำหรับจังหวัดลำพูนพบจุดความรอนสะสมในพื้นที่ริมทางและชุมชน ขณะที่
พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนลางสวนมากคุณภาพอากาศปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งสาเหตุ
สวนใหญเกิดจากการเผาพืชผลทางการเกษตร
อยางไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3
สวนหนา ขอความรวมมือประชาชนในพื้นที่ลดการเผาปา เผาเศษวัชพืชทางการเกษตรเพื่อเป<นการลดปริมาณ
หมอกควันในพื้นที่
http://www.northpublicnews.com/กรมปาไมรวม-10-จว-เหนือค/

ปาไม-กองทัพภาค 3 เตรียมลุยลดเชื้อเพลิงบรรเทาไฟปาและฝุนควันภาคเหนือ วางแผนชิงเก็บ 500 ตัน ชิง
เผา 1.4 ลานไร
เชียงใหม - กรมปาไมพรอมกองทัพภาค 3 จับมือ 10 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพรอมโครงการลดปริมาณ
เชื้อเพลิง เริ่มลุย 28 ธ.ค. 63 เผยแผนชิงเก็บ 500 ตัน ชิงเผา 1.44 ลานไรใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน หวัง
ลดปJญหาไฟปาและคุณภาพอากาศ
วันนี้ (17 ธ.ค. ) ที่สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) จังหวัดเชียงใหม นายณัฏฐนันธ ดานอนุพันธ
นักวิชาการปาไมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
เป<นประธานการประชุมเตรียมความพรอมโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง กรมปาไม ประจำป)งบประมาณ
2564 เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง กรมปาไม
ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันที่ 28 ธ.ค. 63 พรอมกันในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ
นายณัฏฐนันธเป?ดเผยวา กรมปาไมเตรียมจัดกิจกรรมโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง กรมปาไม ประจำป)
งบประมาณ 2564 ในวันที่ 28 ธ.ค. 63 พรอมกันในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือไดแก จังหวัดเชียงใหม ลำปาง
ลำพูน แมฮองสอน เชียงราย แพร นาน พะเยา ตาก และจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป<นการจัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในปา เป<นความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน
ปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมใหประชาชนนำเชื้อเพลิงในปาออกมาใชประโยชนในครัวเรือน

และเป<นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพึ่งพิงปาจากการเผาสูการใชประโยชนจากปา ตลอดจนการมีสวนรวม
ในการเฝGาระวังและควบคุมไฟปาในพื้นที่อยางจริงจัง
ทั้งนี้ สาเหตุการเกิดไฟปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติป)งบประมาณ 2563 เกิดจากการเผาโดยไมทราบสาเหตุ
จำนวน 2,744 ครั้ง คิดเป<น 86.89%, เพื่อเก็บหาของปา จำนวน 303 ครั้ง คิดเป<น 9.59% และเผาเพื่อเตรียม
พื้นที่ 64 ครั้ง คิดเป<น 2.03% สำหรับการควบคุมไฟปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ในป) 2563 มีจำนวน 3,021 ครั้ง 56,704 ไร โดยที่จังหวัดเชียงใหมมีจำนวน 1,524 ครั้ง 17,745ไร จังหวัด
แพรมีจำนวน 445 ครั้ง 9,811 ไร และจังหวัดนานมีจำนวน 338 ครั้ง 11,914 ไร ขณะที่ในป)นี้ 9 จังหวัด
ภาคเหนือมีแผนการจัดการเชื้อเพลิงโดยมีการชิงเก็บ 500 ตัน ชิงเผา 1.44 ลานไร ในสวนของจังหวัดเชียงใหม
มีแผนการจัดการเชื้อเพลิง 20% ชิงเก็บ 50 ตัน ชิงเผา 283,780 ไร
ขณะที่ พ.อ.ชาตรี บุบผา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละอองภาคเหนือ
กองทัพภาคที่ 3 สวนหนา เป?ดเผยวา ปJจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละออง
ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 สวนหนา ไดกำชับใหกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแตละจังหวัดลงพื้นที่
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรณรงคสรางจิตสำนึกใหประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผา รวมทั้งการ
ลาดตระเวนเฝGาตรวจระวังไฟปาพรอมกับการปGองกันโรคโควิด-19 เพื่อลดปริมาณหมอกควันในพื้นที่
โดยที่ผานมาจากการเก็บขอมูลประจำวันของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ คา PM 2.5, คา PM 10 และคา
AQI ในหวงวันที่ 1-16 ธ.ค. 63 พบวา จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน พะเยา ลำปาง และจังหวัด
แมฮองสอน มีการพบจุดความรอนในพื้นที่การเกษตร พื้นที่อนุรักษ สวนจังหวัดตากพบจุดความรอนในพื้นที่
การเกษตร พื้นที่ปาสงวน สำหรับจังหวัดลำพูนพบจุดความรอนสะสมในพื้นที่ริมทางและชุมชน ขณะที่พื้นที่ 8
จังหวัดภาคเหนือตอนลางสวนมากคุณภาพอากาศปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ สาเหตุสวนใหญเกิด
จากการเผาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งตองขอความรวมมือประชาชนในพื้นที่ลดการเผาปา เผาเศษวัชพืชทาง
การเกษตรเพื่อเป<นการลดปริมาณหมอกควันในพื้นที่
https://mgronline.com/local/detail/9630000128665

กรมปาไมรวมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง
กรมปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทรที่28 ธันวาคม 2563 หวังลดปริมาณเชื้อเพลิงในปา
กรมปาไมรวมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง
กรมปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทรที่28 ธันวาคม 2563 หวังลดปริมาณเชื้อเพลิงในปา
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 ( เชียงใหม ) จังหวัดเชียงใหม
นายณัฏฐนันธ ดานอนุพันธ นักวิชาการปาไมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผูอำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 1 ( เชียงใหม )เป<นประธานการประชุมเตรียมความพรอมโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง กรม
ปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธโครงการลด
ประมาณเชื้อเพลิง กรมปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทรที่28 ธันวาคม 2563 พรอมกันในพื้นที่
10 จังหวัดภาคเหนือ
ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 ( เชียงใหม ) เป?ดเผยวา กรมปาไมเตรียมจัดกิจกรรมโครงการ
ลดประมาณเชื้อเพลิง กรมปาไม ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทรที่28 ธันวาคม 2564 โดยจัดงาน
พรอมกันในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือไดแก จังหวัดเชียงใหม ลำปาง ลำพูน แมฮองสอน เชียงราย แพร นาน
พะเยา ตากและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป<นการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในปา
โดยความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมให
ประชาชนนำเชื้อเพลิงในปาออกมาใชประโยชนในครัวเรือน ซึ่งเป<นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพึ่งพิงปาจาก
การเผาสูการใชประโยชนจากปา ตลอดจนการมีสวนรวมในการเฝGาระวังและควบคุมไฟปาในพื้นที่อยางจริงจัง
ทั้งนี้สาเหตุการเกิดไฟปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติป) 2563 เกิดจากการเผาโดยไมทราบสาเหตุจำนวน
2,744 ครั้ง คิดเป<น 86.89 % , เพื่อเก็บหาของปา จำนวน 303 ครั้ง คิดเป<น 9.59 % และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่
64 ครั้ง คิดเป<น 2.03 % สำหรับการควบคุมไฟปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในป)

2563 มีจำนวน 3,021 ครั้ง 56,704 ไร โดยที่จังหวัดเชียงใหมมีจำนวน 1,524 ครั้ง 17,745ไร จังหวัดแพรมี
จำนวน 445 ครั้ง 9,811 ไร และจังหวัดนานมีจำนวน 338 ครั้ง 11,914 ไร ขณะที่ในป)นี้ 9 จังหวัด
ภาคเหนือมีแผนการจัดการเชื้อเพลิงโดยมีการชิงเก็บ 500 ตัน ชิงเผา 1.44 ลานไร ในสวนของจังหวัดเชียงใหม
มีแผนการจัดการเชื้อเพลิง 20 % ชิงเก็บ 50 ตัน ชิงเผา 283,780 ไร
ทางดาน พ.อ.ชาตรี บุบผา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละออง
ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 สวนหนา เป?ดเผยวา ปJจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควัน
และฝุนละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 สวนหนา ไดกำชับใหกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแตละ
จังหวัดลงพื้นที่รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรณรงคสรางจิตสำนึกใหประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เผา รวมทั้งการลาดตระเวนเฝGาตรวจระวังไฟปาพรอมกับการปGองกันโรคโควิด – 19 เพื่อลดปริมาณหมอกควัน
ในพื้นที่ ทั้งนี้ที่ผานมาจากการเก็บขอมูลประจำวันของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ คา PM 2.5 ,คา PM 10
และคา AQI ในหวงวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2563 พบวา จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน พะเยา ลำปาง
และจังหวัดแมฮองสอน พบจุดความรอนในพื้นที่การเกษตร พื้นที่อนุรักษ สวนจังหวัดตากพบจุดความรอนใน
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ปาสงวน สำหรับจังหวัดลำพูนพบจุดความรอนสะสมในพื้นที่ริมทางและชุมชน ขณะที่
พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนลางสวนมากคุณภาพอากาศปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งสาเหตุ
สวนใหญเกิดจากการเผาพืชผลทางการเกษตร
อยางไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3
สวนหนา ขอความรวมมือประชาชนในพื้นที่ลดการเผาปา เผาเศษวัชพืชทางการเกษตรเพื่อเป<นการลดปริมาณ
หมอกควันในพื้นที่
http://www.fm100cmu.com/activitydetail.php?acmain_id=1&act_id=1006

ปาไมงาว สนธิกำลังตรวจยึดไมหวงหามแปรรูป (เหียง) จำนวน 26 แผน
เจาหนาที่หนวยปGองกันและพัฒนาปาไมงาว หนวยปGองกันรักษาปาที่ ลป.19 (แมโปง) เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการ
พิเศษปาไม ชุดที่ 1 ประจำสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลำปาง) เจาหนาที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส.ประจำ
จังหวัดลำปาง รวมกันตรวจยึดไมหวงหาม (เหียง) แปรรูป จำนวน 26 แผน/เหลี่ยม คาเสียหายของรัฐเป<นเงิน
10,200 บาท บริเวณปาดานทิศตะวันตกของบานผาแดง ทองที่บานผาแดง หมูที่ 5 ตำบลบานรอง อำเภองาว
จังหวัดลำปาง ในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมโปง
โดยกอนหนานี้ เจาหนาที่ไดรวมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการปาไม ตาม
แผนการใชอากาศยานบินตรวจสอบสภาพปา ในพื้นที่อุทยานแหงชาติถ้ำผาไท และพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ใกลเคียง โดยไดบินตรวจพบจุดมีการแปรรูปไมคาตอ จำนวน 1 จุด มีไมแปรรูปวางกองใกลๆ กัน จำนวน 3
กอง บริเวณปาสงวนแหงชาติปาแมโปง ซึ่งพื้นที่ดังกลาวอยูบริเวณปาดานทิศตะวันตกของบานผาแดง ทองที่
บานผาแดง หมูที่ 5 ตำบลบานรอง อำเภองาว จังหวัดลำปาง จึงประสานคณะเจาหนาที่ใหเขาทำการ
ตรวจสอบภาคพื้นดินทันที โดยใชรถยนตของทางราชการเดินทางไปตามพิกัดและแอปพิเคชั่นไลน G-FMS นำ
ทางเขาไป พบไมถูกตัดลมลง จำนวน 3 ตน อยูบริเวณใกล ๆ กัน และมีการแปรรูปไมคาตอที่ถูกตัดลมลง จาก
การสังเกตที่รอยหนาตัดไม มีลักษณะการใชเลื่อยโซยนตทำการแปรรูป และมีไมแปรรูปวางกองอยู จำนวน 3
กอง มีเศษขี้เลื่อย ป)กไมที่ยังติดเปลือกอยู วางกองกระจัดจายอยูขางกองไม โดยในที่เกิดเหตุไมพบบุคคลหรือ
ยานพาหนะใดอยูบริเวณใกลเคียง คณะเจาหนาที่ จึงรวมกันตรวจสอบไมแปรรูปดังกลาวปรากฏวาเป<นไมหวง
หามที่แปรรูปมาใหม มีลักษณะเนื้อไมดิบ สด ไมปรากฏรูปรอยดวงตราของพนักงานเจาหนาที่ของรัฐหรือ
เอกชนตีประทับไวแตอยางใด คณะเจาหนาที่ไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นวา การกระทำครั้งนี้เป<นความผิดตาม
ขอกลาวหาดังกลาวขางตน นอกจากนี้ในบริเวณที่เกิดเหตุยังไดพบวัตถุพยานวางอยูในบริเวณที่เกิดเหตุ คือ

เอกสารใบแจงคาใชบริการของบริษัท TOT จำกัดมหาชน ถูกวางไวใกลจุดที่พบไมแปรรูปกองอยู และยังพบ
ขวดน้ำดื่มสิงห ขนาด 600 มม. จำนวน 1 ขวด ขวดเครื่องดื่มยี่หอแฟนตา ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด และ
ซองบุหรี่ ยี่หอ แอลเอ็ม จำนวน 1 ซอง ซึ่งคาดวาสิ่งของดังกลาวเป<นของผูกระทำความผิด จึงไดเก็บรวบรวมไว
เพื่อจะนำไปใหพนักงานสอบสวนใชเป<นพยานหลักฐาน ของผูกระทำความผิดที่ติดปนเป}~อนอยูตอไป จึงได
รวมกันจัดทำบันทึกการตรวจยึดพรอมเอกสารที่เกี่ยวของนำสงพนักงานสอบสวน สภ.งาว เพื่อสืบสวนหาตัว
ผูกระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป
https://region3.prd.go.th/topic/news/22249

