สรุปขาวประจำในวันที่ 19 ก.พ. 64
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป#าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ*
- แจงโบสถวัดไชยราชอยูพื้นที่ปา (ขาวสด 19 กุมภาพันธ 2564 หน-า 15)
- วิถียั่งยืน: ชุมชนแบงป1น แลกเปลี่ยน และพึ่งพาซีพีเอฟ หนุนสร-างความมั่นคงทางอาหาร
(มติชนสุดสัปดาห 19-25 กุมภาพันธ 2564 หน-า 57)
ขาวเว็บไซต*
"ยุทธพล"เป<ดอบรมเครือขายป=องกันไฟปา ย้ำความรวมมือของประชาชนสำคัญที่สุด (บ-านเมือง 18 กุมภาพันธ 2564)
https://www.banmuang.co.th/news/politic/223596
กระทรวงทรัพยฯ เป<ดอบรมเครือขายป=องกันไฟปา ย้ำ! ความรวมมือของประชาชนสำคัญที่สุด (ผู-จัดการ 18 กุมภาพันธ 2564)
https://mgronline.com/local/detail/9640000016383
จนท. เรงดับ ไฟปา ใกล-จดุ ตรวจบ-านห-วยหินฝน (สยามรัฐออนไลน 18 กุมภาพันธ 2564)
https://siamrath.co.th/n/221189
ปะทุอีกครั้ง! ไฟไหม-ปาสุไหงปาดี เจ-าหน-าที่เรงฉีดน้ำลงชั้นใต-ดนิ คุมไมให-ลุกลาม (สยามรัฐออนไลน 18 กุมภาพันธ 2564)
https://siamrath.co.th/n/221127
แจงโบสถวัดไชยราชอยูพื้นที่ปา ประกอบพิธีสังฆกรรมไมได--ต-องขออนุญาต (ขาวสด 18 กุมภาพันธ 2564)
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5977619

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 30
ฉบับที่: 11041
Col.Inch: 29.66 Ad Value: 32,626
หัวข้อข่าว: แจงโบสถ์วัดไชยราชอยู่พื้นที่ป่า

รหัสข่าว: C-210219012048(19 ก.พ. 64/03:57)

หน้า: 15(กลาง)
PRValue (x3): 97,878

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 19 - พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 41
ฉบับที่: 2114
หน้า: 57(เต็มหน้า)
Col.Inch: 102.30 Ad Value: 49,104
PRValue (x3): 147,312
คลิป: สี่สี
คอลัมน์: วิถียั่งยืน: ชุมชนแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และพึ่งพาซีพีเอฟ หนุนสร้างความมั่นคงทาง...

รหัสข่าว: C-210219031031(19 ก.พ. 64/05:27)

หน้า: 1/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 19 - พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 41
ฉบับที่: 2114
หน้า: 57(เต็มหน้า)
Col.Inch: 102.30 Ad Value: 49,104
PRValue (x3): 147,312
คลิป: สี่สี
คอลัมน์: วิถียั่งยืน: ชุมชนแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และพึ่งพาซีพีเอฟ หนุนสร้างความมั่นคงทาง...

รหัสข่าว: C-210219031031(19 ก.พ. 64/05:27)

หน้า: 2/2

"ยุทธพล"เปดอบรมเครือขายปองกันไฟปา ย้ำความรวมมือของประชาชนสำคัญที่สุด

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ, พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ, 2564 เวลา 10:00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน, เป6นประธานเปดการอบรม เครือขายความรวมมือในการปองกัน
และควบคุมไฟปา กรมปาไม9ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจำป;งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมองค,การบริหารสวนตำบลหนองหญ9า
ปล9อง โดยมี นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู9อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปาไม9ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กลาวรายงาน
ด9วยปAจจุบันสถานการณ,ไฟปาและหมอกควัน มีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ การแก9ไขปAญหาได9อยางมีประสิทธิภาพนั้น จำเป6นต9องมี
การดำเนินการในรูปแบบบูรณาการจากทุกภาคสวน และการมีสวนรวมของประชาชน กรมปาไม9 จึงได9จัดสรรงบประมาณ เป6นเงิน
อุดหนุนให9กับเครือขายราษฎร ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดไฟปา จำนวนเครือขายละ 50,000 บาท เพื่อเป6นการเสริมสร9าง
เครือขายฯ ให9สามารถดำเนินการปองกันและควบคุมไฟปาในพื้นที่รับผิดชอบ ฝIกอบรมอาสาสมัครควบคุมไฟปา ให9มีความรู9ความเข9าใจ
ในการทำการลาดตระเวน และสนธิกำลังในการควบคุมไฟปาได9อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเป6นนโยบายหลักของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม นายวราวุธ ศิลปะอาชา ที่ให9การดำเนินงานเป6นไปในรูปแบบ ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4 ได9
เน9นย้ำการมีสวนรวมของประชาชน
โดยในวันนี้เป6นการอบรมให9กับเครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปา ในพื้นที่อำเภอหนองหญ9าปล9อง จังหวัดเพชรบุรี
จำนวน 8 เครือขาย รวมทั้งสิ้น 80 คน ได9แก
1.เครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาบ9านอางศิลา
2.เครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาบ9านหนองไผ
3.เครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาบ9านหนองหญ9าปล9อง
4.เครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาบ9านจะโปรง
5.เครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาบ9านสะแกงาม
6.เครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาบ9านหนองรี
7.เครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาบ9านพุบอน
8.เครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาบ9านทาตะคร9อเหนือ
ดร.ยุทธพล กลาววา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม เป6นหนวยงานหลักด9านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให9คงความ
อุดมสมบูรณ,อยางยั่งยืน ได9กำหนดมาตรการ วิธีการดำเนินการในรูปแบบบูรณาการจากทุกภาคสวน เพื่อแก9ไขปAญหาการเกิดไฟปาและ
หมอกควัน ซึ่งในการดำเนินการให9มีประสิทธิภาพนั้น หนวยงานของรัฐเพียงอยางเดียวคงไมสามารถดำเนินการได9สำเร็จตามเปาหมาย ที่
สำคัญที่สุดต9องได9รับความรวมมือจากเครือขายภาคประชาชน ที่เป6นเครือขายฯ ของคนในพื้นที่ที่มีความรู9 ความเข9าใจ และมี
ความสามารถ ที่จะสามารถเข9ามาชวยปฏิบัติงานในการแก9ไขปAญหารวมกันได9อยางดีที่สุด
https://www.banmuang.co.th/news/politic/223596

กระทรวงทรัพย,ฯ เปดอบรมเครือขายปองกันไฟปา ย้ำ! ความรวมมือของประชาชนสำคัญที่สุด
เผยแพร: 18 ก.พ. 2564 18:17

https://mgronline.com/local/detail/9640000016383

เพชรบุรี - ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม เปดการอบรมเครือขายความรวมมือในการปองกันและ
ควบคุมไฟปา ย้ำ! ความรวมมือของประชาชนสำคัญที่สุด
วันนี้ (18 ก.พ.) ดร.ยุทธพล อังกินันทน, ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม เป6นประธานเปดการ
อบรมเครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปา กรมปาไม9 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจำป;งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ
หอประชุมองค,การบริหารสวนตำบลหนองหญ9าปล9อง โดยมี นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู9อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปาไม9ที่ 10 สาขา
เพชรบุรี กลาวรายงาน
ด9วยปAจจุบันสถานการณ,ไฟปาและหมอกควัน มีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ การแก9ไขปAญหาได9อยางมีประสิทธิภาพนั้นจำเป6นต9องมี
การดำเนินการในรูปแบบบูรณาการจากทุกภาคสวน และการมีสวนรวมของประชาชน กรมปาไม9 จึงได9จัดสรรงบประมาณเป6นเงิน
อุดหนุนให9แกเครือขายราษฎรในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดไฟปา จำนวนเครือขายละ 50,000 บาท เพื่อเป6นการเสริมสร9างเครือขาย
ให9สามารถดำเนินการปองกันและควบคุมไฟปาในพื้นที่รับผิดชอบ ฝIกอบรมอาสาสมัครควบคุมไฟปาให9มีความรู9ความเข9าใจในการทำการ
ลาดตระเวน และสนธิกำลังในการควบคุมไฟปาได9อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเป6นนโยบายหลักของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม นายวราวุธ ศิลปอาชา ที่ให9การดำเนินงานเป6นไปในรูปแบบ ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4 ได9เน9นย้ำการมี
สวนรวมของประชาชน
โดยในวันนี้เป6นการอบรมให9แกเครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปา ในพื้นที่อำเภอหนองหญ9าปล9อง จังหวัดเพชรบุรี
จำนวน 8 เครือขาย รวมทั้งสิ้น 80 คน ได9แก 1.เครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาบ9านอางศิลา 2.เครือขายความ
รวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาบ9านหนองไผ 3.เครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาบ9านหนองหญ9าปล9อง 4.
เครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาบ9านจะโปรง
5.เครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาบ9านสะแกงาม 6.เครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาบ9าน
หนองรี 7.เครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปาบ9านพุบอน 8.เครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปา
บ9านทาตะคร9อเหนือ
ดร.ยุทธพล กลาววา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม เป6นหนวยงานหลักด9านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให9คงความ
อุดมสมบูรณ,อยางยั่งยืน ได9กำหนดมาตรการ วิธีการดำเนินการในรูปแบบบูรณาการจากทุกภาคสวน เพื่อแก9ไขปAญหาการเกิดไฟปาและ
หมอกควัน ซึ่งในการดำเนินการให9มีประสิทธิภาพนั้น หนวยงานของรัฐเพียงอยางเดียวคงไมสามารถดำเนินการได9สำเร็จตามเปาหมาย ที่
สำคัญที่สุดต9องได9รับความรวมมือจากเครือขายภาคประชาชน ที่เป6นเครือขายของคนในพื้นที่ที่มีความรู9 ความเข9าใจ และมีความสามารถ
ที่จะสามารถเข9ามาชวยปฏิบัติงานในการแก9ไขปAญหารวมกันได9อยางดีที่สุด

จนท. เรงดับ ไฟปา ใกล9จุดตรวจบ9านห9วยหินฝน
สยามรัฐออนไลน, 18 กุมภาพันธ, 2564
เมื่อวันที่ 18 ก.พ.64 หนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 แมสอด กองร9อยเครื่องยิงหนีก(ร9อย.ค.หนัก ฉก.ร.4) ชุดควบคุมและดับไฟปา
รวมกับ เจ9าหน9าที่หนวยดับไฟปา อ.แมสอด จ.ตาก = จนท.หนวยปองกันรักษาปาที่ ตก.8 ต.ดานแมละเมา อ.แมสอด จ.ตาก พร9อม
รถบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน รวมกัน ดับไฟปา บริเวณ พื้นที่เส9นทาง ขาออก ถนนสายตาก-แมสอด อ.แมสอด เลยจุดตรวจบ9านห9วยหิน
ฝน ประมาณ 100 เมตร พิกัด MU 600523 มีเนื้อที่เสียหาย ประมาณ 20 ไร เบื้องต9น เจ9าหน9าที่ชุดดับไฟ สามารถควบคุมเพลิงได9 ผล
การปฏิบัติเป6นไปด9วยความเรียบร9อย
https://siamrath.co.th/n/221189

ปะทุอีกครั้ง! ไฟไหม9ปาสุไหงปาดี เจ9าหน9าที่เรงฉีดน้ำลงชั้นใต9ดินคุมไมให9ลุกลาม
สยามรัฐออนไลน, 18 กุมภาพันธ, 2564 16:00 น. ขาวทั่วไทย
จากกรณีเกิดไฟไหม9ปาเขตรักษาพันธุ,สัตว,ปาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ ม.12 บ9านแซะ
ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 16 ก.พ.64 และได9ดับเพลิงบนผิวดินไว9ได9ในชวงเย็นของวันที่ 17 ก.พ.64 อยางไรก็ตาม
จากการลงสำรวจพื้นที่ลาสุดพบวาเปลวเพลิงจากชั้นใต9ดินได9ปะทุขึ้นมาอีกระลอก ในวันนี้(18 ก.พ.64)หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41
หนวยปองกันรักษาปาที่ นธ.4 สุไหงปาดี สถานีควบคุมไฟปาพรุโตmะแดง เขตรักษาพันธุ,สัตว,ปาเฉลิมพระเกียรติ และ อบต.สุไหงปาดี จึง
นำเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง เครื่องสูบน้ำแบบหาบหาม เครื่องสายสงน้ำ และรถบรรทุกน้ำ พร9อมเจ9าหน9าที่ลงพื้นที่อีกครั้ง โดยครั้งนี้ได9นำ
หัวฉีดสอดเข9าไปใต9ผิวดินเต็มพื้นที่ในบริเวณที่เกิดไฟไหม9 และจุดที่มีควันลอยขึ้นมาเพื่อให9มั่นใจวาจะไมมีเปลวไฟปะทุขึ้นมาอีก
ทั้งนี้การปฏิบัติงานตลอด3 วันนี้ เจ9าหน9าที่ได9เข9าไปดับไฟด9วยความยากลำบาก เพราะสภาพดินออนตัว รถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ
ขนาดใหญไมสามารถเข9าไปถึงจุดเกิดเหตุได9บางสวนจึงต9องใช9เครื่องแบบหาบหามเข9าไป ซึ่งแม9ไฟจะริ่มมอดไปบางสวนแล9วแตยัง
จำเป6นต9องฉีดน้ำเข9าไปเพื่อให9ความชุมชื้นกับพื้นที่ปาบริเวณดังกลาวตอไปอีกระยะหนึ่ง
https://siamrath.co.th/n/221127

แจงโบสถ,วัดไชยราชอยูพื้นที่ปา ประกอบพิธีสังฆกรรมไมได9-ต9องขออนุญาต
แจงโบสถ,วัดไชยราชอยูพื้นที่ปา – นายประมวล พงศ,ถาวราเดช สมาชิกสภาผู9แทนราษฎร เขต 3 จ.ประจวบคีรีขันธ, เปดเผยวา กรณี
ชาวบ9าน ต.ไชยราช อ.บางสะพานน9อย ร9องเรียนหนวยงานรัฐ ขอให9แก9ไขปAญหากรณีวัดไชยราช ในเขต ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร
สร9างอุโบสถใช9งบประมาณกวา 25 ล9านบาท สร9างเสร็จนานกวา 13 ป; แตไมได9ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ทำให9ไมสามารถประกอบ
พิธีทางศาสนา เนื่องจากพื้นที่วัดตั้งอยูในเขต อ.ปะทิว แตจุดที่สร9างโบสถ,อยูในพื้นที่ อ.บางสะพานน9อย จากการหารือสำนักงาน
พระพุทธศาสนาทั้ง 2 จังหวัด เบื้องต9นพื้นที่สร9างโบสถ,อยูในพื้นที่ปาไม9 จึงทำหนังสือถึงสำนักงานปาไม9เขต 10 จ.เพชรบุรี และเขต 11
จ.สุราษฎร,ธานี เพื่อให9รังวัดแนวเขตจุดที่สร9างโบสถ,
หากพบวาโบสถ,อยูในพื้นที่ของกรมปาไม9เขตใด หรือรังวัดแล9วพบวาโบสถ,สร9างในเขตปาไม9ของ จ.ประจวบคีรีขันธ, วัดไชยราชต9องทำ
หนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) จากนั้นสำนักงานพุทธฯ จะทำหนังสือถึงปาไม9เขต เพื่อขออนุญาตใช9พื้นที่ตอไป หาก
อธิบดีกรมปาไม9อนุญาตแล9ว พศจ.ประจวบฯ จะทำหนังสือถึง พศจ.ชุมพร ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อให9โบสถ,สามารถใช9ประกอบ
พิธีทางศาสนา โดยขยายพื้นที่เดิมของวัด 6 ไรกับพื้นที่ในเขตปาไม9อีกประมาณ 10 ไร ในจุดที่สร9างโบสถ,บริเวณเนินภูเขา
นายประมวลกลาวตอวา สำหรับเหตุที่มีการแก9ไขปAญหาลาช9า หลังจากตัวแทนวัดและ ชาวบ9านร9องเรียนมานาน พบวามาจากไมมี
หนวยงานใดรับเป6นเจ9าภาพในการบริหารจัดการเขตแดนเพื่อให9มีข9อยุติ ขณะเดียวกันยังมีปAญหาเขตแดนทับซ9อนมีข9อพิพาทระหวาง
หนวยงาน 2 จังหวัดในพื้นที่ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน9อย กับ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว ที่ยืดมานานกวา 20 ป; ลาสุดผู9วาราชการจังหวัด
ทั้ง 2 จังหวัด รับทราบปAญหาแล9ว และเตรียมดำเนินการหาทางแก9ไข
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