
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 17 ก.พ. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- สร�างโบสถ
ทับซ�อน2จังหวัดได�ข�อยุต (ข�าวสด 17 กุมภาพันธ
 2564 หน�า 6) 
- ท�องถ่ินพูด: อดิศักด์ิ น�อยสุวรรณ รองผวจ.ลำปาง แจ�งความเอาผิดคนเผาป7า (ข�าวสด 17 กุมภาพันธ
 2564 หน�า 6) 

 

ข�าวเว็บไซต* 

เผยโฉม น.ส.3 ก. ‘ธนาธร’ 43 ไร� ฉบับคดีรุกป7า จ.ราชบุรี ซ้ือจาก กก.เครือไทยซัมมิท 

(สำนักข�าว กรมประชาสัมพันธ
 16 กุมภาพันธ
 2564) 

https://www.isranews.org/article/isranews/96047-investigative-28.html 

หน�วยปUองกันและพัฒนาป7าไม�เมืองแม�ฮ�องสอน เข�าตรวจสอบจุด Hotspot พบเปYนไฟป7าจากการหาของป7าพ้ืนท่ีเสียหาย 10 ไร� 

(สำนักข�าว กรมประชาสัมพันธ
 16 กุมภาพันธ
 2564) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210216122503837 

รุกป7าสงวนแห�งชาติเข�าไปแผ�วถางป7าจับจองท่ีดิน เจ�าหน�าท่ีสบืทราบนำกำลังเข�าตรวจสอบ พบป7าถูกแผ�วถางกว�า 80 ไร�  

ส�วนผู�กระทำผิดหลบหนีได�ท้ังหมด (เชยีงใหม�นวิส
 16 กุมภาพันธ
 2564) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1584241/ 

PM 2.5 คลุ�ง! ไฟป7าเหนือเข่ือนภูมิพล-อช.แม�ปdงลามแรง ต�องระดมท้ัง จนท.เดินเท�า-ฮ.สกัด 

(ผู�จัดการ 16 กุมภาพันธ
 2564) 

https://mgronline.com/local/detail/9640000015338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11039
วันที่: พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/คอลัมน์/ภูมิภาค

หน้า: 6(ล่าง)

หัวข้อข่าว: สร้างโบสถ์ทับซ้อน2จังหวัดได้ข้อยุติ

รหัสข่าว: C-210217037040(16 ก.พ. 64/07:36) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 10.72 Ad Value: 11,792 PRValue : 35,376 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11039
วันที่: พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/คอลัมน์/ภูมิภาค

หน้า: 6(ล่างขวา)

คอลัมน์: ท้องถิ่นพูด: อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผวจ.ลำปาง แจ้งความเอาผิดคนเผาป่า

รหัสข่าว: C-210217037047(16 ก.พ. 64/07:33) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 19.94 Ad Value: 21,934 PRValue : 65,802 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

เผยโฉม น.ส.3 ก. ‘ธนาธร’ 43 ไร� ฉบับคดีรุกป�า จ.ราชบุรี ซ้ือจาก กก.เครือไทยซัมมิท 

วันท่ี 16 ก.พ. 64   https://www.isranews.org/article/isranews/96047-investigative-28.html 

ดูชัดๆ น.ส.3 ก. 1 ใน 2 แปลง ‘ธนาธร’ 43 ไร� 3 งาน จ.ราชบุรี ออกในชื่อบุคคล ขาย บ.ไร�อIอยมิตรผล -สาโรจนK วสุวานิช คนใกลIชิด

เครือไทยซัมมิท ผูIบริจาคเงิน อนาคตใหม� ก�อนโดนป�าไมIแจIงจับรุกป�าฝNOงซIายแม�น้ำชี พรIอมแม�-พ่ีสาว 60 แปลง 2,154 ไร� 

กรณีเม่ือวันท่ี 4 ก.พ.2564 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลIอม (บก.ปทส.) นาย

อดิศร นุชดำรงคK อธิบดีกรมป�าไมI พรIอมดIวย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผูIอำนวยการสำนักปYองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ท่ีปรึกษา

หน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆKไพร) กรมป�าไมI ร�วมกันแถลงข�าว แจIงความเพ่ิมเติมเอาผิดนางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ น.ส.ชนา

พรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ และ นายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ ใชIเอกสาร หนังสือรับรองการทำประโยชนK ( น.ส.3 ก.) ออกโดยมิชอบ มา

ครอบครองพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติป�าฝNOงซIายแม�น้ำภาชี จ.ราชบุรี จำนวน 2,154-3-82 ไร� โดยเป_น น.ส.3 ก. รวม 60 ฉบับ ในพ้ืนท่ี ต.

รางบัว ต.ด�านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี แบ�งเป_น 

1.น.ส.3 ก. ในชื่อ นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ จำนวน 53 ฉบับ เนื้อท่ี 1,940-3-93 ไร� 

 



2.น.ส.3 ก.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ พ่ีสาวนายธนาธร จำนวน 5 ฉบับ เนื้อท่ี 132-0-22 ไร� 

3.น.ส.3 ก. นายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ จำนวน 2 ฉบับ เนื้อท่ี 81-3-67 ไร� 

กรณีการถือครอง น.ส.3 ก. จำนวน 2 ฉบับ ของนายธนาธร สำนักข�าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแลIวว�า บัญชีแสดงรายการ

ทรัพยKสินและหนี้สินของนายธนาธรท่ียื่นต�อคณะกรรมการปYองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กรณีเขIา

รับตำแหน�ง สมาชิกสภาผูIแทนราษฎร (ส.ส.) เม่ือวันท่ี 25 พ.ค.2562 (ต�อมาถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขาดคุณสมบัติ กรณีถือหุIนสื่อ 

บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด เม่ือวันท่ี 20 พ.ย.2562 ) ฉบับแรก น.ส.3 ก. เลขท่ี 158 ต.ด�านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เนื้อท่ี 43 ไร� 3 

งาน มูลค�า 2,800,000 บาท แปลงท่ีสอง น.ส. 3 ก. เลขท่ี 159 ต.ด�านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เนื้อท่ี 38 ไร� 67 ตารางวา 

2,800,000 บาท รวมเนื้อท่ี เนื้อท่ี 81-3-67 ไร� ไดIมาเม่ือ 23/5/2543 (23 พ.ค.2543 ) ท้ังสองแปลงรวมมูลค�า 5,700,000 บาท (เรื่อง

เก่ียวขIอง: เปcด น.ส.3 ก. 81 ไร�‘ธนาธร’ไดIปd 2543 ก�อนโดนคดีรุกป�า จ.ราชบุรี 2,154 ไร�พรIอมแม�-พ่ีสาว) 

ล�าสุดสำนักข�าวอิศรานำขIอมูล หนังสือรับรองการทำประโยชนK ฉบับแรก คือ น.ส.3 ก. เลขท่ี 158 ต.ด�านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

เนื้อท่ี 43 ไร� 3 งาน ท่ี มารายงาน 

เลขท่ี 158 ต.ด�านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เนื้อท่ี 43 ไร� 3 งาน ออกเม่ือวันท่ี 3 ต.ค.2521 ในชื่อนายอุดม กิตติอุดมพานิช อยู�

บIานเลขท่ี 35 หมู�ท่ี 4 ต.ด�านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดย นายโกศล ลักษิตานนทK เป_นผูIลงนามเห็นควรออก น.ส. 3 ก. และ นาย

เฉลิมวงศK สรรพศิริ ปลัดอำเภอ ทำการแทนนายอำเภอจอมบึง เป_นผูIลงนามใน น.ส. 3 ก. 

จากนั้นวันท่ี 12 ก.ย. 2528 จดทะเบียนขายใหIแก� บริษัท ไร�อIอยมิตรผล จำกัด 

13 ธ.ค.2528 บริษัท ไร�อIอยมิตรผล จำกัด จดทะเบียนขายใหIแก� นายสาโรจนK วสุวานิช รวม 2 แปลง (รวมกับแปลงอ่ืนอีก 1 แปลง 

เป_น 2 แปลง) 

23 พ.ค.2543 นายสาโรจนK วสุวานิช จดทะเบียนขาย รวม 2 แปลง ใหIแก� นายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ (ดูเอกสาร) 

จากการตรวจสอบพบว�า บริษัท ไร�อIอยมิตรผล จำกัด จดทะเบียนวันท่ี 4 ก.พ. 2528 ทุน 10 ลIานบาท ปลูกอIอย-การทำไร�อIอยและพืช

ท่ีใหIความหวาน ท่ีตั้งเลขท่ี 54/1 หมู�ท่ี 16 ต.ท�าผา อ.บIานโป�ง จ.ราชบุรี บัญชีรายชื่อผูIถือหุIน ณ วันท่ี 11 ก.ย. 2563 นายกมล ว�อง

กุศลกิจ และ นายทวีวัฒนK ทวีปcยมาภรณK ถือหุIนใหญ� นาย พงศกร ว�องวุฒิไกรกุล และ นาย วิชรัตนK บุปผาพันธุK เป_นกรรมการ 

ขณะท่ี นายสาโรจนK วสุวานิช เป_น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กรรมการบริษัท ไทยซัมมิท ฮารKเนส จำกัด (มหาชน) เป_นผูI

บริจาค 7.5 ลIานบาทใหIแก�พรรคอนาคตใหม� ยอดเงินบริจาคเดือน ธ.ค. 2562 ( เรื่องเก่ียวขIองว: ธ.ค. 62 กก.ไทยซัมมิทฯบริจาค อนค.

อีก 7.5 ล.-ยอดรวม 1 ปd 3 เดือน 127 ล.) 

กรณีการถือครองท่ีดินของนางสมพรและบุตร 2 คน  รายงานการปฏิบัติงานของศูนยKปฎิบัติการพิทักษKป�า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัยา

กรธรรมชาติและสิ่งแวดลIอม ระบุว�า คณะเจIาหนIาท่ีของกรมป�าไมIไดIร�วมกันพิจารณาแลIวตามรายละเอียดขIางตIนจึงเห็นว�าเป_นการ

กระทำท่ีเชื่อไดIว�า เป_นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507,พระราชบัญญัติป�าไมI พุทธศักราช 2484 

ประมวลกฎหมายท่ีดินตามพระราชบัญญัติใหIใชIประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497และประมวลกฎหมายอาญา เห็นควรใหIพนักงาน

สอบสวนพิจารณาดำเนินการต�อไป ในฐานความผิด ดังนี้ 

 



(1) กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 “ยึดถือครอบครองทำประโยชนKหรืออยู�อาศัยในท่ีดิน 

ก�อสรIาง แผIวถางทำดIวยประการใด ๆ อันเป_นการเสื่อมเสียแก�สภาพป�าสงวนแห�งชาติโดยมิไดIรับอนุญาต” ตIองระวางโทษตามมาตรา 31 

(2)กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป�าไมI พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน “ก�อสรIาง 

แผIวถาง เผาป�า ทำดIวยประการใด ๆ อันเป_นการทำลายป�าเขIายึดถือและครอบครองป�าเพ่ือตนเองหรือผูIอ่ืนโดยไม�ไดIรับอนุญาต” ตIอง

ระวางโทษตามมาตรา 72 ตรี 

(3) กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 9 ฐาน “เขIาไปยึดถือครอบครอง ก�นสรIาง เผาป�า ทำดIวยประการใด ใหIเป_นการ

ทำลาย หรือทำใหIเสื่อมสภาพท่ีดินในท่ีดินของรัฐโดยไม�มีสิทธิครอบครอง หรือมิไดIรับอนุญาตจากพนักงานเจIาหนIาท่ี” 

(4) กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลIอมแห�งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 ฐาน “กระทำหรือละ

เวIนการกระทำดIวยประการใดโดยมิชอบดIวยกฎหมาย อันเป_นการทำลายหรือทำใหIสูญหายหรือเสียหายแก�ทรัพยากรธรรมชาติ” 

(5) การกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผูIใดเป_นเจIาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวIนการปฏิบัติหนIาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหI

เกิดความเสียหายแก�ผูIหนึ่งผูIใด หรือปฏิบัติหรือละเวIนการปฏิบัติหนIาท่ีโดยทุจริต 

และคณะเจIาหนIาท่ีนำโดยนายอดิศร นุชดำรงคK อธิบดีกรมป�าไมI และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผูIรIองทุกขKกล�าวโทษ พรIอมคณะทำงาน

จะนำเรื่องราวเขIารIองทุกขKกล�าวโทษต�อ พนักสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลIอม ในวันพรุ�งนี้วันท่ี 4 กพ 2564 เวลา 15.00น เพ่ือใหIดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต�อไป และจะดำเนินการส�ง

เรื่องราวใหI สำนักงานคณะกรรมการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)เพ่ือดำเนินการตามมูลฐานความผิดการบุกรุก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลIอมถือเป_นมูลฐานความผิดของกฎหมายฟอกเงิน 

รวมพ้ืนท่ีตรวจยึดดำเนินคดีท้ังหมดเนื้อท่ี 2154-3-82ไร� ประเมินความเสียหายภาครัฐจำนวน 147,063,223.15 บาท เพ่ือดำเนินการ

ฟYองเพ�งเรียกค�าเสียหายภาครัฐตามระเบียบ และกฎหมายต�อไป 

และจะมีการตรวจสอบเพ่ิมเติมท่ีดินแปลงอ่ืนๆในบริเวณเดียวกันอีกจำนวนหลายรIอยไร�ซ่ึงอยู�ในความครอบครองของนางสมพร จึ่ง

รุ�งเรืองกิจ ว�าเอกสารท่ีใชIครอบครองถูกตIองตามระเบียบและกฎหมายหรือไหมรวมท้ังพ้ืนท่ี อีกประมาณ 30ไร� ท่ีมีตรวจสอบเบ้ืองตIน

พบว�าอยู�ในพ้ืนท่ีเดียวกัน และพบว�า นางสมพร จึ่งรุ�งเรืองกิจ ,ไดIนำไปมอบใหIสถาบันราชภัฎจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซ่ึงตรวจสอบ

พบว�าอยู�ในเขตป�าสงวนแห�งชาติๆ ซ่ึงชุดปฎิบัติการพิเศษพยัคยKไพร กรมป�าไมI จะขยายผลตรวจสอบต�อไปใหIไดIขIอยุติต�อไป 

 

 

 

 

 

  

 



 

หน�วยปYองกันและพัฒนาป�าไมIเมืองแม�ฮ�องสอน เขIาตรวจสอบจุด Hotspot พบเป_นไฟป�าจากการหาของป�าพ้ืนท่ีเสียหาย 10 ไร� 

16 ก.พ. 2564 https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210216122503837 

        นายทวีชัย กันทใจ หัวหนIาหน�วยปYองกันและพัฒนาป�าไมIเมืองแม�ฮ�องสอน หน�วยปYองกันรักษาป�าท่ี มส.2(อำเภอเมือง)สำนัก

จัดการทรัพยากรปYาไมIท่ี 1 (สาขาแม�ฮ�องสอน)เปcดเผยว�าวันท่ี 15 กุมภาพันธK 2564 เจIาหนIาท่ีหน�วยฯ ไดIเขIาตรวจสอบจุดความรIอน 

Hotspot จำนวน 2 จุด ในเขตป�าสงวนแห�งชาติป�าแม�ปายฝNOงซIาย ทIองท่ี หมู�ท่ี 7 บIานหIวยแกIว ตำบลผาบ�อง อำเภอเมืองแม�ฮ�องสอน 

พบว�าจุดความรIอนดังกล�าวเกิดจากไฟไหมIป�า และไฟไดIดับหมดแลIว ท้ังนี้จากการตรวจสอบพ้ืนท่ีพบป�าไมIเสียหาย โดยประมาณ 10 ไร� 

โดยเจIาหนIาท่ีรายงานว�าสาเหตุเกิดจากเก็บหาของป�า 

 

 

 

 

 

 

 



 

รุกป�าสงวนแห�งชาติเขIาไปแผIวถางป�าจับจองท่ีดิน เจIาหนIาท่ีสืบทราบนำกำลังเขIาตรวจสอบ พบป�าถูกแผIวถางกว�า 80 ไร� ส�วนผูIกระทำ

ผิดหลบหนีไดIท้ังหมด   https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1584241/ 

วันท่ี 16 กุมภาพันธุK 2564 นายสักรินทรK ปNญญาใจ ผอ.ศูนยKปYองกันและปราบปรามท่ี 3 (ภาคเหนือ) นำกำลังเจIาหนIาท่ีจากหลาย

หน�วยงาน ท่ีประสานงานร�วมกันระหว�าง นายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษK ผูIอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไมIท่ี 3 ลำปาง นายเรวัตร 

เวียงทอง ผูIอำนวยการศูนยKป�าไมIลำปางฯ กำนายเกษม คำมา ผูIอำนวยการส�วนปYองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�าฯ ตำรวจกองกับการ 

4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษK คงคาอินทรK ผกก.4 บก.ปทส. นายดนุศักด์ิ หม่ืนโฮIง หัวหนIาสายตรวจชุด

ปฏิบัติหารพิเศษป�าไมIชุดท่ี 1 เจIาหนIาท่ี ตำรวจ สภ.เสริมงาม และเจIาหนIาท่ีฝ�ายปกครอง อ.เสริมงาม ไดIกระจายกำลังเขIาตรวจสอบ

การบุกรุกแผIวถางป�า ตัดไมIหวงหIามเกลื่อนป�าสงวนแห�งชาติ ป�าแม�เรียง เขตบIานปงประดู� หมู� 11 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 

ในเบ้ืองตIนพบว�ามีตIนสัก และตIนประดู� ถูกตัดท้ิงไวIจำนวน 32 ท�อน ตIนไมIขนาดต�างๆถูกกานลำตIนเพ่ือใหIยืนตIนตาย และบางส�วนถูก

ตัดจนเหี้ยนเตียนไปเกือบท้ังหมด จากการตรวจพบพ้ืนท่ีบุรุกท้ังหมด 7 แปลง รวมเนื้อท่ีกว�า 80 ไร� ความเสียหายมูลค�าของรัฐมากกว�า 

5 ลIานบาท ส�วนกลุ�มท่ีเขIามารุกป�าไหวตัวทันหลบหนีเจIาหนIาท่ีไดIท้ังหมด ซ่ึงเจIาหนIาท่ีมีขIอมูลกลุ�มท่ีเขIามาบุกรุกผIาถางป�าในครั้งนี้แลIว 

เร�งเก็บพยานหลักฐานต�างๆเพ่ือส�งมอบใหI ตำรวจ สภ.เสริมงาม สืบสวนหาตัวผูIกระทำผิดต�อไป  ท้ังนี้ เจIาหนIาท่ีไดIปNกปYาย งการตรว

จยึดพ้ืนท่ีดังกล�าวไวI เพ่ือเป_นการปYองกันเขIามาลักลอบเขIามาบุกรุกซ้ำอีกครั้ง และจะไดIจัดส�งเจIาหนIาท่ีออกตรวจสอบลาดตระเวนใหI

มากยิ่งข้ึน 

สำหรับการเขIาตรวจสอบครั้งนี้ ทางเจIาหนIาท่ีไดIรับการรIองเรียนว�า มีกลุ�มทุนรายใหญ�กลุ�มหนึ่ง เขIามาว�าจIางใหIชาวบIานในพ้ืนท่ี เขIาไป

แผIวถางป�า ตัดไมIใหIเกิดเป_นป�าเสื่อมโทรม เพ่ือท่ีจะไดIเขIาไปครอบครองพ้ืนท่ีป�า จากนั้นจะไดIเขIามากวIานซ้ือท่ีดินในราคาถูก เพ่ือท่ีจะ

ทำการปลูกปาลKมน้ำมัน และพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิดท่ีตIองใชIพ้ืนท่ีกวIางขวาง ทำใหIกลุ�มชาวบIานบางคน ในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี

เขIาไปบุกรุกแผIวถางป�ากันอย�างไม�เกรงกลัวกฎหมาย จึงไดIมีการสนธิกำลังเขIาตรวจสอบและยึดคืนพ้ืนท่ีท้ังหมดและเตรียมเร�งหาความ

เชื่อมโยงไปยังตัวการท่ีสั่งการในครั้งนี้มาลงโทษใหIไดI 



 

PM 2.5 คลุIง! ไฟป�าเหนือเข่ือนภูมิพล-อช.แม�ปcงลามแรง ตIองระดมท้ัง จนท.เดินเทIา-ฮ.สกัด 

เผยแพร�: 16 ก.พ. 2564   https://mgronline.com/local/detail/9640000015338 

ตาก/ลำพูน - ไฟป�ายังลุกลามรุนแรงต�อเนื่องท้ังในพ้ืนท่ีผืนป�าเหนือเข่ือนภูมิพล-อุทยานแห�งชาติแม�ปcง จนฝุ�นจิ๋ว PM 2.5 คลุIง ตIอง

ระดมท้ัง ฮ.-ชุดเดินเทIาเขIาสกัด 

วันนี้ (16 ก.พ. 64) ผูIสื่อข�าวรายงานว�า สถานการณKไฟป�าในพ้ืนท่ีจังหวัดตากยังคงเกิดข้ึนอย�างรุนแรงต�อเนื่อง โดยสำนักงานพัฒนา

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคKการมหาชน) GISTDA ตรวจพบจุดความรIอนเกิดข้ึน 199 จุด อยู�ในพ้ืนท่ี อ.สามเงา 66 จุด แม�สอด 30 

จุด แม�ระมาด 26 จุด เมืองตาก 26 จุด อุIมผาง 16 จุด ท�าสองยาง 13 จุด พบพระ 10 จุด บIานตาก 7 จุด วังเจIา 5 จุด 

จุดความรIอนท่ีพบอยู�ในพ้ืนท่ีป�าอนุรักษKและป�าสงวนแห�งชาติ 182 จุด พ้ืนท่ีชุมชนและอ่ืนๆ 17 จุด โดยเฉพาะพ้ืนท่ีผืนป�าตIนน้ำเหนือ

เข่ือนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก มีแนวโนIมทวีความรุนแรงมากข้ึน เนื่องจาก หมดอิทธิพลฝนทำใหIตIนไมIท้ิงใบเกือบ 100% ปริมาณ

เชื้อเพลิงเพ่ิมมากข้ึน ทำใหIขณะนี้ตIองรีบวางแผนในการควบคุมไฟป�าอย�างเร�งด�วน 

ล�าสุดสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษK ท่ี 16 จ.เชียงใหม� สนธิกำลังเจIาหนIาท่ีเขตรักษาพันธุKสัตวKป�าอมก{อย เดินเทIาเขIามาช�วยดับไฟป�าท่ี

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีผืนป�าเหนือเข่ือนภูมิพล ต.บIานนา อ.สามเงา จ.ตาก จำนวน 2 จุด ไดIแก� บริเวณบIานหIวยบง-หIวยบงแง�ใตI พบพ้ืนท่ีป�า

ไดIรับความเสียหายกว�า 120 ไร� 

ขณะท่ีชุดเหยี่ยวไฟตาก หน�วยปYองกันและพัฒนาป�าไมIสามเงา หน�วยปYองกันรักษาป�าท่ี ตก.16 (เด�นไมIซุง) และเครือข�ายความร�วมมือ

ในการควบคุมไฟป�าบIานวังไครI หมู�ท่ี 3 ต.วังหมัน อ.สามเงา ร�วมกันออกลาดตระเวนสกัดไฟท่ีกำลังไหมIป�าสงวนแห�งชาติป�าแม�สลิดโป�ง

แดง นานกว�า 2 ชั่วโมง จึงควบคุมไฟไวIไดI มีพ้ืนท่ีเสียหาย 25 ไร� 

นอกจากนี้ ยังมีไฟป�าเกิดข้ึนใกลIกับชุมชนอีกหลายแห�ง เช�น ดอยมิตรภาพ เขตป�าสงวนแห�งชาติแม�สลิด-โป�งแดง ซ่ึงเจIาหนIาท่ี ปภ.

อบต.สมอโคน อ.บIานตาก ตIองใชIรถดับเพลิงฉีดพ�นน้ำเพ่ือดับไฟป�ามากกว�า 30,000 ลิตร และตIองเดินเทIาข้ึนไปดับไฟป�าท่ีอยู�บนภูเขา

นานกว�า 5 ชั่วโมง จึงควบคุมสถานการณKไวIไดI แต�พ้ืนท่ีป�าเสียหายกว�า 80 ไร� 

ดIานกองบัญชาการควบคุมสถานการณKไฟป�าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 ส�วนหนIา ร�วมกับกรมปYองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย นำเฮลิคอปเตอรK ปภ. KA-32 จำนวน 2 ลำ และ AS-350 ของ ทสจ.อีก 1 ลำ ปฏิบัติการควบคุมไฟป�าในพ้ืนท่ี ต.กIอ อ.ลี้ จ.

ลำพูน อย�างต�อเนื่อง หลังมีผูIลักลอบเผาป�าในเขตอุทยานแห�งชาติแม�ปcง อ.ลี้ จ.ลำพูน และพ้ืนท่ีรอยต�อจังหวัดเชียงใหม� ทำใหIเกิดไฟ

ไหมIป�าส�งผลใหIเกิดปNญหาหมอกควัน ค�า PM 2.5 เพ่ิมสูงข้ึน 


