
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 18 ธ.ค. 63 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

-  ร�องเพ่ือนนายกฯฮุบป�า70,300ไร� ( ไทยรัฐ 18 พ.ย. 63 หน�า 11 )      

-  เดลินิวส*ก�อนข้ึนแท�น: ร�องสอบท่ีดินโคราช ( เดลินิวส* 18 ธ.ค. 63 หน�า 11 )      

-  ชายขอบไม�มีไฟฟ7าใช� 'จิรายุ'จี้ร�วมแก�ป;ญหา ( ไทยรัฐ 18 พ.ย. 63 หน�า 3 )      

ข�าวเว็บไซต+ 

กรมป�าไม� ร�วมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค*ประชาสัมพันธ* ลดปริมาณเชื้อเพลิง  

( สำนักประชาสัมพันธ*เขต 3 เชียงใหม� 17 ธ.ค. 63 ) 

https://region3.prd.go.th/topic/news/22275 

กรมป�าไม�ร�วมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค*ประชาสัมพันธ*โครงการลดประมาณ 

เชื้อเพลิง ( tigernews  17 ธ.ค. 63 ) 

https://www.tigernews.tv/2020/12/17/293307/ 

กรมป�าไม�ร�วมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค*ประชาสัมพันธ*โครงการลดประมาณ 

เชื้อเพลิง กรมป�าไม� ( คมชัด 17 ธ.ค. 63 ) 

https://aec-tv-online2.com/?p=597815 

กรมป�าไม�ร�วม 10 จว.เหนือคิกออฟ 28 ธ.ค.กำจัดเชื้อเพลิงในฝนเขตป�า ( northpublicnews 17 ธ.ค. 63 )        

http://www.northpublicnews.com/กรมป�าไม�ร�วม-10-จว-เหนือค/ 

ป�าไม�-กองทัพภาค 3 เตรียมลุยลดเชื้อเพลิงบรรเทาไฟป�าและฝุ�นควันภาคเหนือ วางแผนชิงเก็บ 500 ตัน  

ชิงเผา 1.4 ล�านไร� ( ผู�จัดการอนนไลน* 17 ธ.ค. 63  ) 

https://mgronline.com/local/detail/9630000128665 

กรมป�าไม�ร�วมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค*ประชาสัมพันธ*โครงการลดประมาณ 

เชื้อเพลิง ( fm100 17 ธ.ค. 63 ) 

http://www.fm100cmu.com/activitydetail.php?acmain_id=1&act_id=1006 

ป�าไม�งาว สนธิกำลังตรวจยึดไม�หวงห�ามแปรรูป (เหียง) จำนวน 26 แผ�น ( สำนักประชาสัมพันธ*เขต 3  

เชียงใหม� 17 ธ.ค. 63 ) 

https://region3.prd.go.th/topic/news/22249 



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22977
วันที่: ศุกร์ 18 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ร้องเพื่อนนายกฯฮุบป่า70,300ไร่

รหัสข่าว: C-201218039095(17 ธ.ค. 63/08:03) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
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ปีที่: - ฉบับที่: 25999
วันที่: ศุกร์ 18 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ร้องสอบที่ดินโคราช

รหัสข่าว: C-201218035113(17 ธ.ค. 63/07:54) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 22977
วันที่: ศุกร์ 18 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ชายขอบไม่มีไฟฟ้าใช้ 'จิรายุ'จี้ร่วมแก้ปัญหา

รหัสข่าว: C-201218039155(17 ธ.ค. 63/08:09) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
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กรมป�าไม	 ร
วมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ� ลดปริมาณเชื้อเพลิง 

กรมป�าไม	 หารือร
วม 10 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�โครงการลดปริมาณ

เชื้อเพลิง กรมป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 

ท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 ( เชียงใหม
 ) จังหวัดเชียงใหม
 นายณัฏฐนันธ�   ด
านอนุพันธ� นักวิชาการป�า

ไม	ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู	อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 (เชียงใหม
 ) เป<นประธาน

การประชุมเตรียมความพร	อมในการจัดกิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป�าไม	 

ประจำป)งบประมาณ 2564  ในวันจันทร�ท่ี28 ธันวาคม 2563  พร	อมกันในพ้ืนท่ี 10 จังหวัดภาคเหนือภายใต	

โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 

รักษาราชการแทนผู	อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 ( เชียงใหม
 ) เป?ดเผยว
า กรมป�าไม	เตรียมจัด

กิจกรรมโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทร�ท่ี28 ธันวาคม 2563  

โดยจัดงานพร	อมกันในพ้ืนท่ี 10 จังหวัดภาคเหนือ ได	แก
 จังหวัดเชียงใหม
 ลำปาง ลำพูน แม
ฮ
องสอน เชียงราย 

แพร
 น
าน พะเยา ตาก และจังหวัดพิษณุโลก เป<นการรณรงค�ประชาสัมพันธ�เพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิงในผืนป�า โดย

ความร
วมมือกับองค�กรปกครองส
วนท	องถ่ิน หน
วยงานฝ�ายปกครอง และหน
วยงานท่ีเก่ียวข	อง เพ่ือส
งเสริมให	

ประชาชนนำเชื้อเพลิงในป�าออกมาใช	ประโยชน�ในครัวเรือน ซ่ึงเป<นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพ่ึงพิงป�าจากการ

เผาสู
การใช	ประโยชน�จากป�า  ตลอดจนการมีส
วนร
วมในการเฝGาระวังและควบคุมไฟป�าในพ้ืนท่ีอย
างจริงจัง 

ด	าน พ.อ.ชาตรี   บุบผา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ�ไฟป�าหมอกควันและฝุ�นละอองภาคเหนือ 

กองทัพภาคท่ี 3 ส
วนหน	า เป?ดเผยว
า ปJจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณ�ไฟป�าหมอกควันและฝุ�นละออง

ภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 ส
วนหน	า ได	กำชับให	กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในแต
ละจังหวัดลงพ้ืนท่ี

ร
วมกับหน
วยงานท่ีเก่ียวข	อง รณรงค�สร	างจิตสำนึกให	ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผา รวมท้ังการ

ลาดตระเวนเฝGาตรวจระวังไฟป�าพร	อมกับการปGองกันโรค COVID – 19 เพ่ือลดปริมาณหมอกควันในพ้ืนท่ี 



ท้ังนี้ ต้ังแต
วันท่ี 1 – 16 ธันวาคม 2563 พบว
า จังหวัดเชียงใหม
 เชียงราย แพร
 น
าน พะเยา ลำปาง และ

จังหวัดแม
ฮ
องสอน พบจุดความร	อนในพ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีอนุรักษ�  ส
วนจังหวัดตากพบจุดความร	อนในพ้ืนท่ี

การเกษตร พ้ืนท่ีป�าสงวน สำหรับจังหวัดลำพูนพบจุดความร	อนสะสมในพ้ืนท่ีริมทางและชุมชน  ขณะท่ีในป)นี้ 

9 จังหวัดภาคเหนือมีแผนการจัดการเชื้อเพลิงโดยมีการชิงเก็บ 500 ตัน ชิงเผา 1.44 ล	านไร
 ในส
วนของจังหวัด

เชียงใหม
 มีแผนการจัดการเชื้อเพลิงร	อยละ 20 ชิงเก็บ 50 ตัน ชิงเผา 283,780 ไร
 

https://region3.prd.go.th/topic/news/22275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

   

กรมป�าไม	ร
วมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�โครงการลดประมาณเชื้อเพลิง 

กรมป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทร�ท่ี28 ธันวาคม 2563 หวังลดปริมาณเชื้อเพลิงในป�า 

วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 ( เชียงใหม
 ) จังหวัดเชียงใหม
 นาย

ณัฏฐนันธ� ด
านอนุพันธ� นักวิชาการป�าไม	ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู	อำนวยการสำนักจัดการ

ทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 ( เชียงใหม
 )เป<นประธานการประชุมเตรียมความพร	อมโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง กรม

ป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 เพ่ือเตรียมความพร	อมในการจัดกิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�โครงการลด

ประมาณเชื้อเพลิง กรมป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทร�ท่ี28 ธันวาคม 2563 พร	อมกันในพ้ืนท่ี 

10 จังหวัดภาคเหนือ 

ผู	อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 ( เชียงใหม
 ) เป?ดเผยว
า กรมป�าไม	เตรียมจัดกิจกรรมโครงการลด

ประมาณเชื้อเพลิง กรมป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทร�ท่ี28 ธันวาคม 2564 โดยจัดงานพร	อม

กันในพ้ืนท่ี 10 จังหวัดภาคเหนือได	แก
 จังหวัดเชียงใหม
 ลำปาง ลำพูน แม
ฮ
องสอน เชียงราย แพร
 น
าน พะเยา 

ตากและจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป<นการจัดกิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�เพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิงในป�า โดย

ความร
วมมือกับองค�กรปกครองส
วนท	องถ่ิน หน
วยงานปกครองและหน
วยงานท่ีเก่ียวข	องเพ่ือส
งเสริมให	

ประชาชนนำเชื้อเพลิงในป�าออกมาใช	ประโยชน�ในครัวเรือน ซ่ึงเป<นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพ่ึงพิงป�าจาก

การเผาสู
การใช	ประโยชน�จากป�า ตลอดจนการมีส
วนร
วมในการเฝGาระวังและควบคุมไฟป�าในพ้ืนท่ีอย
างจริงจัง 

ท้ังนี้สาเหตุการเกิดไฟป�าในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห
งชาติป) 2563 เกิดจากการเผาโดยไม
ทราบสาเหตุจำนวน 2,744 

ครั้ง คิดเป<น 86.89 % , เพ่ือเก็บหาของป�า จำนวน 303 ครั้ง คิดเป<น 9.59 % และเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ี 64 



ครั้ง คิดเป<น 2.03 % สำหรับการควบคุมไฟป�าในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห
งชาติ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในป) 2563 

มีจำนวน 3,021 ครั้ง 56,704 ไร
 โดยท่ีจังหวัดเชียงใหม
มีจำนวน 1,524 ครั้ง 17,745ไร
 จังหวัดแพร
มีจำนวน 

445 ครั้ง 9,811 ไร
 และจังหวัดน
านมีจำนวน 338 ครั้ง 11,914 ไร
 ขณะท่ีในป)นี้ 9 จังหวัดภาคเหนือมีแผนการ

จัดการเชื้อเพลิงโดยมีการชิงเก็บ 500 ตัน ชิงเผา 1.44 ล	านไร
 ในส
วนของจังหวัดเชียงใหม
 มีแผนการจัดการ

เชื้อเพลิง 20 % ชิงเก็บ 50 ตัน ชิงเผา 283,780 ไร
 

ทางด	าน พ.อ.ชาตรี บุบผา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ�ไฟป�าหมอกควันและฝุ�นละออง

ภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 ส
วนหน	า เป?ดเผยว
า ปJจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณ�ไฟป�าหมอกควัน

และฝุ�นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 ส
วนหน	า ได	กำชับให	กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในแต
ละ

จังหวัดลงพ้ืนท่ีร
วมกับหน
วยงานท่ีเก่ียวข	องเพ่ือรณรงค�สร	างจิตสำนึกให	ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

เผา รวมท้ังการลาดตระเวนเฝGาตรวจระวังไฟป�าพร	อมกับการปGองกันโรคโควิด – 19 เพ่ือลดปริมาณหมอกควัน

ในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ท่ีผ
านมาจากการเก็บข	อมูลประจำวันของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค
า PM 2.5 ,ค
า PM 10 

และค
า AQI ในห	วงวันท่ี 1 – 16 ธันวาคม 2563 พบว
า จังหวัดเชียงใหม
 เชียงราย แพร
 น
าน พะเยา ลำปาง 

และจังหวัดแม
ฮ
องสอน พบจุดความร	อนในพ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีอนุรักษ� ส
วนจังหวัดตากพบจุดความร	อนใน

พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีป�าสงวน สำหรับจังหวัดลำพูนพบจุดความร	อนสะสมในพ้ืนท่ีริมทางและชุมชน ขณะท่ี

พ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล
างส
วนมากคุณภาพอากาศปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต
อสุขภาพ ซ่ึงสาเหตุ

ส
วนใหญ
เกิดจากการเผาพืชผลทางการเกษตร 

อย
างไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณ�ไฟป�าหมอกควันและฝุ�นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 

ส
วนหน	า ขอความร
วมมือประชาชนในพ้ืนท่ีลดการเผาป�า เผาเศษวัชพืชทางการเกษตรเพ่ือเป<นการลดปริมาณ

หมอกควันในพ้ืนท่ี. 

https://www.tigernews.tv/2020/12/17/293307/ 

 

 

 

 

 



 

กรมป�าไม	ร
วมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�โครงการลดประมาณเชื้อเพลิง 

กรมป�าไม	 

 

กรมป�าไม	ร
วมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�โครงการลดประมาณเชื้อเพลิง 
กรมป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทร�ท่ี28 ธันวาคม 2563 หวังลดปริมาณเชื้อเพลิงในป�า    
วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 ( เชียงใหม
 ) จังหวัดเชียงใหม
 นาย
ณัฏฐนันธ� ด
านอนุพันธ� นักวิชาการป�าไม	ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู	อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 ( เชียงใหม
 )เป<นประธานการประชุมเตรียมความพร	อมโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง กรม
ป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 เพ่ือเตรียมความพร	อมในการจัดกิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�โครงการลด
ประมาณเชื้อเพลิง กรมป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทร�ท่ี28 ธันวาคม 2563 พร	อมกันในพ้ืนท่ี 
10 จังหวัดภาคเหนือ 
ผู	อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 ( เชียงใหม
 ) เป?ดเผยว
า กรมป�าไม	เตรียมจัดกิจกรรมโครงการลด
ประมาณเชื้อเพลิง กรมป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทร�ท่ี28 ธันวาคม 2564 โดยจัดงานพร	อม
กันในพ้ืนท่ี 10 จังหวัดภาคเหนือได	แก
 จังหวัดเชียงใหม
 ลำปาง ลำพูน แม
ฮ
องสอน เชียงราย แพร
 น
าน พะเยา 
ตากและจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป<นการจัดกิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�เพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิงในป�า โดย
ความร
วมมือกับองค�กรปกครองส
วนท	องถ่ิน หน
วยงานปกครองและหน
วยงานท่ีเก่ียวข	องเพ่ือส
งเสริมให	
ประชาชนนำเชื้อเพลิงในป�าออกมาใช	ประโยชน�ในครัวเรือน ซ่ึงเป<นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพ่ึงพิงป�าจาก
การเผาสู
การใช	ประโยชน�จากป�า ตลอดจนการมีส
วนร
วมในการเฝGาระวังและควบคุมไฟป�าในพ้ืนท่ีอย
างจริงจัง 
ท้ังนี้สาเหตุการเกิดไฟป�าในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห
งชาติป) 2563 เกิดจากการเผาโดยไม
ทราบสาเหตุจำนวน 2,744 



ครั้ง คิดเป<น 86.89 % , เพ่ือเก็บหาของป�า จำนวน 303 ครั้ง คิดเป<น 9.59 % และเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ี 64 
ครั้ง คิดเป<น 2.03 % สำหรับการควบคุมไฟป�าในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห
งชาติ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในป) 2563 
มีจำนวน 3,021 ครั้ง 56,704 ไร
 โดยท่ีจังหวัดเชียงใหม
มีจำนวน 1,524 ครั้ง 17,745ไร
 จังหวัดแพร
มีจำนวน 
445 ครั้ง 9,811 ไร
 และจังหวัดน
านมีจำนวน 338 ครั้ง 11,914 ไร
 ขณะท่ีในป)นี้ 9 จังหวัดภาคเหนือมีแผนการ
จัดการเชื้อเพลิงโดยมีการชิงเก็บ 500 ตัน ชิงเผา 1.44 ล	านไร
 ในส
วนของจังหวัดเชียงใหม
 มีแผนการจัดการ
เชื้อเพลิง 20 % ชิงเก็บ 50 ตัน ชิงเผา 283,780 ไร
  
ทางด	าน พ.อ.ชาตรี บุบผา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ�ไฟป�าหมอกควันและฝุ�นละออง
ภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 ส
วนหน	า เป?ดเผยว
า ปJจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณ�ไฟป�าหมอกควัน
และฝุ�นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 ส
วนหน	า ได	กำชับให	กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในแต
ละ
จังหวัดลงพ้ืนท่ีร
วมกับหน
วยงานท่ีเก่ียวข	องเพ่ือรณรงค�สร	างจิตสำนึกให	ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เผา รวมท้ังการลาดตระเวนเฝGาตรวจระวังไฟป�าพร	อมกับการปGองกันโรคโควิด – 19 เพ่ือลดปริมาณหมอกควัน
ในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ท่ีผ
านมาจากการเก็บข	อมูลประจำวันของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค
า PM 2.5 ,ค
า PM 10 
และค
า AQI ในห	วงวันท่ี 1 – 16 ธันวาคม 2563 พบว
า จังหวัดเชียงใหม
 เชียงราย แพร
 น
าน พะเยา ลำปาง 
และจังหวัดแม
ฮ
องสอน พบจุดความร	อนในพ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีอนุรักษ� ส
วนจังหวัดตากพบจุดความร	อนใน
พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีป�าสงวน สำหรับจังหวัดลำพูนพบจุดความร	อนสะสมในพ้ืนท่ีริมทางและชุมชน ขณะท่ี
พ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล
างส
วนมากคุณภาพอากาศปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต
อสุขภาพ ซ่ึงสาเหตุ
ส
วนใหญ
เกิดจากการเผาพืชผลทางการเกษตร 
อย
างไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณ�ไฟป�าหมอกควันและฝุ�นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 
ส
วนหน	า ขอความร
วมมือประชาชนในพ้ืนท่ีลดการเผาป�า เผาเศษวัชพืชทางการเกษตรเพ่ือเป<นการลดปริมาณ
หมอกควันในพ้ืนท่ี 

https://aec-tv-online2.com/?p=597815 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

    

  

กรมป�าไม	ร
วม 10 จว.เหนือคิกออฟ 28 ธ.ค.กำจัดเชื้อเพลิงในฝนเขตป�า 

กรมป�าไม	ร
วมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�โครงการลดประมาณเชื้อเพลิง 

กรมป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทร�ท่ี28 ธันวาคม 2563 หวังลดปริมาณเชื้อเพลิงในป�า 

วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 ( เชียงใหม
 ) จังหวัดเชียงใหม
 นาย

ณัฏฐนันธ� ด
านอนุพันธ� นักวิชาการป�าไม	ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู	อำนวยการสำนักจัดการ

ทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 ( เชียงใหม
 )เป<นประธานการประชุมเตรียมความพร	อมโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง กรม

ป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 เพ่ือเตรียมความพร	อมในการจัดกิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�โครงการลด

ประมาณเชื้อเพลิง กรมป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทร�ท่ี28 ธันวาคม 2563 พร	อมกันในพ้ืนท่ี 

10 จังหวัดภาคเหนือ 

ผู	อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 ( เชียงใหม
 ) เป?ดเผยว
า กรมป�าไม	เตรียมจัดกิจกรรมโครงการลด

ประมาณเชื้อเพลิง กรมป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทร�ท่ี28 ธันวาคม 2564 โดยจัดงานพร	อม



กันในพ้ืนท่ี 10 จังหวัดภาคเหนือได	แก
 จังหวัดเชียงใหม
 ลำปาง ลำพูน แม
ฮ
องสอน เชียงราย แพร
 น
าน พะเยา 

ตากและจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป<นการจัดกิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�เพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิงในป�า โดย

ความร
วมมือกับองค�กรปกครองส
วนท	องถ่ิน หน
วยงานปกครองและหน
วยงานท่ีเก่ียวข	องเพ่ือส
งเสริมให	

ประชาชนนำเชื้อเพลิงในป�าออกมาใช	ประโยชน�ในครัวเรือน ซ่ึงเป<นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพ่ึงพิงป�าจาก

การเผาสู
การใช	ประโยชน�จากป�า ตลอดจนการมีส
วนร
วมในการเฝGาระวังและควบคุมไฟป�าในพ้ืนท่ีอย
างจริงจัง 

ท้ังนี้สาเหตุการเกิดไฟป�าในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห
งชาติป) 2563 เกิดจากการเผาโดยไม
ทราบสาเหตุจำนวน 2,744 

ครั้ง คิดเป<น 86.89 % , เพ่ือเก็บหาของป�า จำนวน 303 ครั้ง คิดเป<น 9.59 % และเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ี 64 

ครั้ง คิดเป<น 2.03 % สำหรับการควบคุมไฟป�าในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห
งชาติ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในป) 2563 

มีจำนวน 3,021 ครั้ง 56,704 ไร
 โดยท่ีจังหวัดเชียงใหม
มีจำนวน 1,524 ครั้ง 17,745ไร
 จังหวัดแพร
มีจำนวน 

445 ครั้ง 9,811 ไร
 และจังหวัดน
านมีจำนวน 338 ครั้ง 11,914 ไร
 ขณะท่ีในป)นี้ 9 จังหวัดภาคเหนือมีแผนการ

จัดการเชื้อเพลิงโดยมีการชิงเก็บ 500 ตัน ชิงเผา 1.44 ล	านไร
 ในส
วนของจังหวัดเชียงใหม
 มีแผนการจัดการ

เชื้อเพลิง 20 % ชิงเก็บ 50 ตัน ชิงเผา 283,780 ไร
 

ทางด	าน พ.อ.ชาตรี บุบผา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ�ไฟป�าหมอกควันและฝุ�นละออง

ภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 ส
วนหน	า เป?ดเผยว
า ปJจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณ�ไฟป�าหมอกควัน

และฝุ�นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 ส
วนหน	า ได	กำชับให	กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในแต
ละ

จังหวัดลงพ้ืนท่ีร
วมกับหน
วยงานท่ีเก่ียวข	องเพ่ือรณรงค�สร	างจิตสำนึกให	ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

เผา รวมท้ังการลาดตระเวนเฝGาตรวจระวังไฟป�าพร	อมกับการปGองกันโรคโควิด – 19 เพ่ือลดปริมาณหมอกควัน

ในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ท่ีผ
านมาจากการเก็บข	อมูลประจำวันของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค
า PM 2.5 ,ค
า PM 10 

และค
า AQI ในห	วงวันท่ี 1 – 16 ธันวาคม 2563 พบว
า จังหวัดเชียงใหม
 เชียงราย แพร
 น
าน พะเยา ลำปาง 

และจังหวัดแม
ฮ
องสอน พบจุดความร	อนในพ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีอนุรักษ� ส
วนจังหวัดตากพบจุดความร	อนใน

พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีป�าสงวน สำหรับจังหวัดลำพูนพบจุดความร	อนสะสมในพ้ืนท่ีริมทางและชุมชน ขณะท่ี

พ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล
างส
วนมากคุณภาพอากาศปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต
อสุขภาพ ซ่ึงสาเหตุ

ส
วนใหญ
เกิดจากการเผาพืชผลทางการเกษตร 

อย
างไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณ�ไฟป�าหมอกควันและฝุ�นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 

ส
วนหน	า ขอความร
วมมือประชาชนในพ้ืนท่ีลดการเผาป�า เผาเศษวัชพืชทางการเกษตรเพ่ือเป<นการลดปริมาณ

หมอกควันในพ้ืนท่ี 

http://www.northpublicnews.com/กรมป�าไม	ร
วม-10-จว-เหนือค/ 



 

   

   

ป�าไม	-กองทัพภาค 3 เตรียมลุยลดเชื้อเพลิงบรรเทาไฟป�าและฝุ�นควันภาคเหนือ วางแผนชิงเก็บ 500 ตัน ชิง

เผา 1.4 ล	านไร
 

เชียงใหม
 - กรมป�าไม	พร	อมกองทัพภาค 3 จับมือ 10 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพร	อมโครงการลดปริมาณ

เชื้อเพลิง เริ่มลุย 28 ธ.ค. 63 เผยแผนชิงเก็บ 500 ตัน ชิงเผา 1.44 ล	านไร
ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน หวัง

ลดปJญหาไฟป�าและคุณภาพอากาศ 

วันนี้ (17 ธ.ค. ) ท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 (เชียงใหม
) จังหวัดเชียงใหม
 นายณัฏฐนันธ� ด
านอนุพันธ� 

นักวิชาการป�าไม	ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู	อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 (เชียงใหม
) 

เป<นประธานการประชุมเตรียมความพร	อมโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง กรมป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 

2564 เพ่ือเตรียมความพร	อมในการจัดกิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�โครงการลดประมาณเชื้อเพลิง กรมป�าไม	 

ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันท่ี 28 ธ.ค. 63 พร	อมกันในพ้ืนท่ี 10 จังหวัดภาคเหนือ 

นายณัฏฐนันธ�เป?ดเผยว
า กรมป�าไม	เตรียมจัดกิจกรรมโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง กรมป�าไม	 ประจำป)

งบประมาณ 2564 ในวันท่ี 28 ธ.ค. 63 พร	อมกันในพ้ืนท่ี 10 จังหวัดภาคเหนือได	แก
 จังหวัดเชียงใหม
 ลำปาง 

ลำพูน แม
ฮ
องสอน เชียงราย แพร
 น
าน พะเยา ตาก และจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป<นการจัดกิจกรรมรณรงค�

ประชาสัมพันธ�เพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิงในป�า เป<นความร
วมมือกับองค�กรปกครองส
วนท	องถ่ิน หน
วยงาน

ปกครองและหน
วยงานท่ีเก่ียวข	องเพ่ือส
งเสริมให	ประชาชนนำเชื้อเพลิงในป�าออกมาใช	ประโยชน�ในครัวเรือน 



และเป<นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพ่ึงพิงป�าจากการเผาสู
การใช	ประโยชน�จากป�า ตลอดจนการมีส
วนร
วม

ในการเฝGาระวังและควบคุมไฟป�าในพ้ืนท่ีอย
างจริงจัง 

ท้ังนี้ สาเหตุการเกิดไฟป�าในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห
งชาติป)งบประมาณ 2563 เกิดจากการเผาโดยไม
ทราบสาเหตุ

จำนวน 2,744 ครั้ง คิดเป<น 86.89%, เพ่ือเก็บหาของป�า จำนวน 303 ครั้ง คิดเป<น 9.59% และเผาเพ่ือเตรียม

พ้ืนท่ี 64 ครั้ง คิดเป<น 2.03% สำหรับการควบคุมไฟป�าในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห
งชาติ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ในป) 2563 มีจำนวน 3,021 ครั้ง 56,704 ไร
 โดยท่ีจังหวัดเชียงใหม
มีจำนวน 1,524 ครั้ง 17,745ไร
 จังหวัด

แพร
มีจำนวน 445 ครั้ง 9,811 ไร
 และจังหวัดน
านมีจำนวน 338 ครั้ง 11,914 ไร
 ขณะท่ีในป)นี้ 9 จังหวัด

ภาคเหนือมีแผนการจัดการเชื้อเพลิงโดยมีการชิงเก็บ 500 ตัน ชิงเผา 1.44 ล	านไร
 ในส
วนของจังหวัดเชียงใหม


มีแผนการจัดการเชื้อเพลิง 20% ชิงเก็บ 50 ตัน ชิงเผา 283,780 ไร
 

ขณะท่ี พ.อ.ชาตรี บุบผา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ�ไฟป�าหมอกควันและฝุ�นละอองภาคเหนือ 

กองทัพภาคท่ี 3 ส
วนหน	า เป?ดเผยว
า ปJจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณ�ไฟป�าหมอกควันและฝุ�นละออง

ภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 ส
วนหน	า ได	กำชับให	กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในแต
ละจังหวัดลงพ้ืนท่ี

ร
วมกับหน
วยงานท่ีเก่ียวข	องเพ่ือรณรงค�สร	างจิตสำนึกให	ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผา รวมท้ังการ

ลาดตระเวนเฝGาตรวจระวังไฟป�าพร	อมกับการปGองกันโรคโควิด-19 เพ่ือลดปริมาณหมอกควันในพ้ืนท่ี 

โดยท่ีผ
านมาจากการเก็บข	อมูลประจำวันของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค
า PM 2.5, ค
า PM 10 และค
า 

AQI ในห	วงวันท่ี 1-16 ธ.ค. 63 พบว
า จังหวัดเชียงใหม
 เชียงราย แพร
 น
าน พะเยา ลำปาง และจังหวัด

แม
ฮ
องสอน มีการพบจุดความร	อนในพ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีอนุรักษ� ส
วนจังหวัดตากพบจุดความร	อนในพ้ืนท่ี

การเกษตร พ้ืนท่ีป�าสงวน สำหรับจังหวัดลำพูนพบจุดความร	อนสะสมในพ้ืนท่ีริมทางและชุมชน ขณะท่ีพ้ืนท่ี 8 

จังหวัดภาคเหนือตอนล
างส
วนมากคุณภาพอากาศปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต
อสุขภาพ สาเหตุส
วนใหญ
เกิด

จากการเผาพืชผลทางการเกษตร ซ่ึงต	องขอความร
วมมือประชาชนในพ้ืนท่ีลดการเผาป�า เผาเศษวัชพืชทาง

การเกษตรเพ่ือเป<นการลดปริมาณหมอกควันในพ้ืนท่ี 

https://mgronline.com/local/detail/9630000128665 



 

 

กรมป�าไม	ร
วมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�โครงการลดประมาณเชื้อเพลิง 

กรมป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทร�ท่ี28 ธันวาคม 2563  หวังลดปริมาณเชื้อเพลิงในป�า  

กรมป�าไม	ร
วมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�โครงการลดประมาณเชื้อเพลิง 

กรมป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทร�ท่ี28 ธันวาคม 2563  หวังลดปริมาณเชื้อเพลิงในป�า  

  วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 ( เชียงใหม
 ) จังหวัดเชียงใหม
 

นายณัฏฐนันธ�   ด
านอนุพันธ� นักวิชาการป�าไม	ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู	อำนวยการสำนักจัดการ

ทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 ( เชียงใหม
 )เป<นประธานการประชุมเตรียมความพร	อมโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง กรม

ป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 เพ่ือเตรียมความพร	อมในการจัดกิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�โครงการลด

ประมาณเชื้อเพลิง กรมป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564  ในวันจันทร�ท่ี28 ธันวาคม 2563  พร	อมกันในพ้ืนท่ี 

10 จังหวัดภาคเหนือ 

    ผู	อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 1 ( เชียงใหม
 ) เป?ดเผยว
า กรมป�าไม	เตรียมจัดกิจกรรมโครงการ

ลดประมาณเชื้อเพลิง กรมป�าไม	 ประจำป)งบประมาณ 2564 ในวันจันทร�ท่ี28 ธันวาคม 2564  โดยจัดงาน

พร	อมกันในพ้ืนท่ี 10 จังหวัดภาคเหนือได	แก
 จังหวัดเชียงใหม
 ลำปาง ลำพูน แม
ฮ
องสอน เชียงราย แพร
 น
าน 

พะเยา ตากและจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป<นการจัดกิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�เพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิงในป�า  

โดยความร
วมมือกับองค�กรปกครองส
วนท	องถ่ิน หน
วยงานปกครองและหน
วยงานท่ีเก่ียวข	องเพ่ือส
งเสริมให	

ประชาชนนำเชื้อเพลิงในป�าออกมาใช	ประโยชน�ในครัวเรือน ซ่ึงเป<นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพ่ึงพิงป�าจาก

การเผาสู
การใช	ประโยชน�จากป�า  ตลอดจนการมีส
วนร
วมในการเฝGาระวังและควบคุมไฟป�าในพ้ืนท่ีอย
างจริงจัง 

    ท้ังนี้สาเหตุการเกิดไฟป�าในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห
งชาติป) 2563 เกิดจากการเผาโดยไม
ทราบสาเหตุจำนวน  

2,744 ครั้ง คิดเป<น  86.89 % , เพ่ือเก็บหาของป�า จำนวน 303 ครั้ง คิดเป<น 9.59 % และเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ี 

64 ครั้ง คิดเป<น 2.03 %   สำหรับการควบคุมไฟป�าในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห
งชาติ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในป) 



2563 มีจำนวน 3,021 ครั้ง 56,704 ไร
  โดยท่ีจังหวัดเชียงใหม
มีจำนวน 1,524 ครั้ง 17,745ไร
  จังหวัดแพร
มี

จำนวน 445 ครั้ง 9,811 ไร
 และจังหวัดน
านมีจำนวน 338 ครั้ง 11,914 ไร
    ขณะท่ีในป)นี้ 9 จังหวัด

ภาคเหนือมีแผนการจัดการเชื้อเพลิงโดยมีการชิงเก็บ 500 ตัน ชิงเผา 1.44 ล	านไร
 ในส
วนของจังหวัดเชียงใหม
 

มีแผนการจัดการเชื้อเพลิง 20 % ชิงเก็บ 50 ตัน ชิงเผา 283,780 ไร
 

  ทางด	าน พ.อ.ชาตรี   บุบผา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ�ไฟป�าหมอกควันและฝุ�นละออง

ภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 ส
วนหน	า เป?ดเผยว
า  ปJจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณ�ไฟป�าหมอกควัน

และฝุ�นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 ส
วนหน	า ได	กำชับให	กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในแต
ละ

จังหวัดลงพ้ืนท่ีร
วมกับหน
วยงานท่ีเก่ียวข	องเพ่ือรณรงค�สร	างจิตสำนึกให	ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

เผา รวมท้ังการลาดตระเวนเฝGาตรวจระวังไฟป�าพร	อมกับการปGองกันโรคโควิด – 19 เพ่ือลดปริมาณหมอกควัน

ในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ท่ีผ
านมาจากการเก็บข	อมูลประจำวันของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค
า PM 2.5 ,ค
า PM 10 

และค
า AQI ในห	วงวันท่ี 1 – 16 ธันวาคม 2563 พบว
า จังหวัดเชียงใหม
 เชียงราย แพร
 น
าน พะเยา ลำปาง 

และจังหวัดแม
ฮ
องสอน พบจุดความร	อนในพ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีอนุรักษ�  ส
วนจังหวัดตากพบจุดความร	อนใน

พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีป�าสงวน สำหรับจังหวัดลำพูนพบจุดความร	อนสะสมในพ้ืนท่ีริมทางและชุมชน  ขณะท่ี

พ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล
างส
วนมากคุณภาพอากาศปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต
อสุขภาพ  ซ่ึงสาเหตุ

ส
วนใหญ
เกิดจากการเผาพืชผลทางการเกษตร 

  อย
างไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณ�ไฟป�าหมอกควันและฝุ�นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 

ส
วนหน	า ขอความร
วมมือประชาชนในพ้ืนท่ีลดการเผาป�า เผาเศษวัชพืชทางการเกษตรเพ่ือเป<นการลดปริมาณ

หมอกควันในพ้ืนท่ี 

http://www.fm100cmu.com/activitydetail.php?acmain_id=1&act_id=1006 

 

 

 

 

 

 



 

ป�าไม	งาว สนธิกำลังตรวจยึดไม	หวงห	ามแปรรูป (เหียง) จำนวน 26 แผ
น 

เจ	าหน	าท่ีหน
วยปGองกันและพัฒนาป�าไม	งาว หน
วยปGองกันรักษาป�าท่ี ลป.19 (แม
โป�ง) เจ	าหน	าท่ีชุดปฏิบัติการ

พิเศษป�าไม	 ชุดท่ี 1 ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 3 (ลำปาง) เจ	าหน	าท่ีตำรวจ กก.4 บก.ปทส.ประจำ

จังหวัดลำปาง ร
วมกันตรวจยึดไม	หวงห	าม (เหียง) แปรรูป จำนวน 26 แผ
น/เหลี่ยม ค
าเสียหายของรัฐเป<นเงิน 

10,200 บาท บริเวณป�าด	านทิศตะวันตกของบ	านผาแดง ท	องท่ีบ	านผาแดง หมู
ท่ี 5 ตำบลบ	านร	อง อำเภองาว 

จังหวัดลำปาง ในเขตป�าสงวนแห
งชาติป�าแม
โป�ง 

โดยก
อนหน	านี้ เจ	าหน	าท่ีได	ร
วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เก่ียวกับการป�าไม	 ตาม

แผนการใช	อากาศยานบินตรวจสอบสภาพป�า ในพ้ืนท่ีอุทยานแห
งชาติถ้ำผาไท และพ้ืนท่ีป�าสงวนแห
งชาติ

ใกล	เคียง โดยได	บินตรวจพบจุดมีการแปรรูปไม	คาตอ จำนวน 1 จุด มีไม	แปรรูปวางกองใกล	ๆ กัน จำนวน 3 

กอง บริเวณป�าสงวนแห
งชาติป�าแม
โป�ง ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล
าวอยู
บริเวณป�าด	านทิศตะวันตกของบ	านผาแดง ท	องท่ี

บ	านผาแดง หมู
ท่ี 5 ตำบลบ	านร	อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง จึงประสานคณะเจ	าหน	าท่ีให	เข	าทำการ

ตรวจสอบภาคพ้ืนดินทันที โดยใช	รถยนต�ของทางราชการเดินทางไปตามพิกัดและแอปพิเคชั่นไลน� G-FMS นำ

ทางเข	าไป พบไม	ถูกตัดล	มลง จำนวน 3 ต	น อยู
บริเวณใกล	 ๆ กัน และมีการแปรรูปไม	คาตอท่ีถูกตัดล	มลง จาก

การสังเกตท่ีรอยหน	าตัดไม	 มีลักษณะการใช	เลื่อยโซ
ยนต�ทำการแปรรูป และมีไม	แปรรูปวางกองอยู
 จำนวน 3 

กอง มีเศษข้ีเลื่อย ป)กไม	ท่ียังติดเปลือกอยู
 วางกองกระจัดจายอยู
ข	างกองไม	 โดยในท่ีเกิดเหตุไม
พบบุคคลหรือ

ยานพาหนะใดอยู
บริเวณใกล	เคียง คณะเจ	าหน	าท่ี จึงร
วมกันตรวจสอบไม	แปรรูปดังกล
าวปรากฏว
าเป<นไม	หวง

ห	ามท่ีแปรรูปมาใหม
 มีลักษณะเนื้อไม	ดิบ สด ไม
ปรากฏรูปรอยดวงตราของพนักงานเจ	าหน	าท่ีของรัฐหรือ

เอกชนตีประทับไว	แต
อย
างใด คณะเจ	าหน	าท่ีได	ร
วมกันพิจารณาแล	วเห็นว
า การกระทำครั้งนี้เป<นความผิดตาม

ข	อกล
าวหาดังกล
าวข	างต	น นอกจากนี้ในบริเวณท่ีเกิดเหตุยังได	พบวัตถุพยานวางอยู
ในบริเวณท่ีเกิดเหตุ คือ 



เอกสารใบแจ	งค
าใช	บริการของบริษัท TOT จำกัดมหาชน ถูกวางไว	ใกล	จุดท่ีพบไม	แปรรูปกองอยู
 และยังพบ

ขวดน้ำด่ืมสิงห� ขนาด 600 มม. จำนวน 1 ขวด ขวดเครื่องด่ืมยี่ห	อแฟนต	า ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด และ

ซองบุหรี่ ยี่ห	อ แอลเอ็ม จำนวน 1 ซอง ซ่ึงคาดว
าสิ่งของดังกล
าวเป<นของผู	กระทำความผิด จึงได	เก็บรวบรวมไว	 

เพ่ือจะนำไปให	พนักงานสอบสวนใช	เป<นพยานหลักฐาน ของผู	กระทำความผิดท่ีติดปนเป}~อนอยู
ต
อไป จึงได	

ร
วมกันจัดทำบันทึกการตรวจยึดพร	อมเอกสารท่ีเก่ียวข	องนำส
งพนักงานสอบสวน สภ.งาว เพ่ือสืบสวนหาตัว

ผู	กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต
อไป 

https://region3.prd.go.th/topic/news/22249 

 


