
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 19 ก.พ. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 
- แจงโบสถ	วัดไชยราชอยู�พ้ืนท่ีป�า (ข�าวสด 19 กุมภาพันธ	 2564 หน-า 15) 
- วิถียั่งยืน: ชุมชนแบ�งป1น แลกเปลี่ยน และพ่ึงพาซีพีเอฟ หนุนสร-างความม่ันคงทางอาหาร   

(มติชนสุดสัปดาห	 19-25 กุมภาพันธ	 2564 หน-า 57) 
 

ข�าวเว็บไซต* 

"ยุทธพล"เป<ดอบรมเครือข�ายป=องกันไฟป�า ย้ำความร�วมมือของประชาชนสำคัญท่ีสุด (บ-านเมือง 18 กุมภาพันธ	 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/223596 

กระทรวงทรัพย	ฯ เป<ดอบรมเครอืข�ายป=องกันไฟป�า ย้ำ! ความร�วมมือของประชาชนสำคัญท่ีสุด (ผู-จัดการ 18 กุมภาพันธ	 2564) 

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

จนท. เร�งดับ ไฟป�า ใกล-จดุตรวจบ-านห-วยหินฝน  (สยามรฐัออนไลน	  18 กุมภาพันธ	 2564) 

https://siamrath.co.th/n/221189 

ปะทุอีกครั้ง! ไฟไหม-ป�าสุไหงปาดี เจ-าหน-าท่ีเร�งฉีดน้ำลงชั้นใต-ดนิคุมไม�ให-ลุกลาม (สยามรฐัออนไลน	  18 กุมภาพันธ	 2564) 

https://siamrath.co.th/n/221127 

แจงโบสถ	วัดไชยราชอยู�พ้ืนท่ีป�า ประกอบพิธีสังฆกรรมไม�ได--ต-องขออนุญาต (ข�าวสด 18 กุมภาพันธ	 2564) 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5977619 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11041
วันที่: ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 15(กลาง)

หัวข้อข่าว: แจงโบสถ์วัดไชยราชอยู่พื้นที่ป่า

รหัสข่าว: C-210219012048(19 ก.พ. 64/03:57) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 29.66 Ad Value: 32,626 PRValue : 97,878 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2114
วันที่: ศุกร์ 19 - พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 57(เต็มหน้า)

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

Col.Inch: 102.30 Ad Value: 49,104 PRValue : 147,312 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2114
วันที่: ศุกร์ 19 - พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 57(เต็มหน้า)

คอลัมน์: วิถียั่งยืน: ชุมชนแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และพึ่งพาซีพีเอฟ หนุนสร้างความมั่นคงทาง...

รหัสข่าว: C-210219031031(19 ก.พ. 64/05:27) หน้า: 2/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 102.30 Ad Value: 49,104 PRValue : 147,312 คลิป: สี่สี(x3)



 

"ยุทธพล"เป�ดอบรมเครือข�ายป�องกันไฟป�า ย้ำความร�วมมือของประชาชนสำคัญท่ีสุด         วันพฤหัสบดี ท่ี 18 กุมภาพันธ, พ.ศ. 2564 

เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ, 2564 เวลา 10:00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน, เป6นประธานเป�ดการอบรม เครือข�ายความร�วมมือในการป�องกัน

และควบคุมไฟป�า กรมป�าไม9ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี ประจำป;งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมองค,การบริหารส�วนตำบลหนองหญ9า

ปล9อง โดยมี นายบุญเก้ือ เจี้ยมดี ผู9อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม9ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กล�าวรายงาน  

ด9วยปAจจุบันสถานการณ,ไฟป�าและหมอกควัน มีความรุนแรงข้ึนในหลายพ้ืนท่ี การแก9ไขปAญหาได9อย�างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป6นต9องมี

การดำเนินการในรูปแบบบูรณาการจากทุกภาคส�วน และการมีส�วนร�วมของประชาชน กรมป�าไม9 จึงได9จัดสรรงบประมาณ เป6นเงิน

อุดหนุนให9กับเครือข�ายราษฎร  ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต�อการเกิดไฟป�า จำนวนเครือข�ายละ 50,000 บาท เพ่ือเป6นการเสริมสร9าง

เครือข�ายฯ ให9สามารถดำเนินการป�องกันและควบคุมไฟป�าในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ฝIกอบรมอาสาสมัครควบคุมไฟป�า ให9มีความรู9ความเข9าใจ

ในการทำการลาดตระเวน และสนธิกำลังในการควบคุมไฟป�าได9อย�างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเป6นนโยบายหลักของรัฐมนตรีว�าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม นายวราวุธ ศิลปะอาชา ท่ีให9การดำเนินงานเป6นไปในรูปแบบ ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4 ได9

เน9นย้ำการมีส�วนร�วมของประชาชน  

โดยในวันนี้เป6นการอบรมให9กับเครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�า ในพ้ืนท่ีอำเภอหนองหญ9าปล9อง จังหวัดเพชรบุรี 

จำนวน 8 เครือข�าย รวมท้ังสิ้น 80 คน ได9แก�  

1.เครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�าบ9านอ�างศิลา 

2.เครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�าบ9านหนองไผ� 

3.เครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�าบ9านหนองหญ9าปล9อง 

4.เครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�าบ9านจะโปรง 

5.เครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�าบ9านสะแกงาม 

6.เครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�าบ9านหนองรี 

7.เครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�าบ9านพุบอน 

8.เครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�าบ9านท�าตะคร9อเหนือ  

ดร.ยุทธพล กล�าวว�า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม เป6นหน�วยงานหลักด9านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให9คงความ

อุดมสมบูรณ,อย�างยั่งยืน ได9กำหนดมาตรการ วิธีการดำเนินการในรูปแบบบูรณาการจากทุกภาคส�วน เพ่ือแก9ไขปAญหาการเกิดไฟป�าและ

หมอกควัน ซ่ึงในการดำเนินการให9มีประสิทธิภาพนั้น หน�วยงานของรัฐเพียงอย�างเดียวคงไม�สามารถดำเนินการได9สำเร็จตามเป�าหมาย ท่ี

สำคัญท่ีสุดต9องได9รับความร�วมมือจากเครือข�ายภาคประชาชน ท่ีเป6นเครือข�ายฯ ของคนในพ้ืนท่ีท่ีมีความรู9 ความเข9าใจ และมี

ความสามารถ ท่ีจะสามารถเข9ามาช�วยปฏิบัติงานในการแก9ไขปAญหาร�วมกันได9อย�างดีท่ีสุด 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/223596 



 

กระทรวงทรัพย,ฯ เป�ดอบรมเครือข�ายป�องกันไฟป�า ย้ำ! ความร�วมมือของประชาชนสำคัญท่ีสุด 

เผยแพร�: 18 ก.พ. 2564 18:17     https://mgronline.com/local/detail/9640000016383 

เพชรบุรี - ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม เป�ดการอบรมเครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและ

ควบคุมไฟป�า ย้ำ! ความร�วมมือของประชาชนสำคัญท่ีสุด 

วันนี้ (18 ก.พ.) ดร.ยุทธพล อังกินันทน, ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม เป6นประธานเป�ดการ

อบรมเครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม9 ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี ประจำป;งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ 

หอประชุมองค,การบริหารส�วนตำบลหนองหญ9าปล9อง โดยมี นายบุญเก้ือ เจี้ยมดี ผู9อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม9ท่ี 10 สาขา

เพชรบุรี กล�าวรายงาน 

ด9วยปAจจุบันสถานการณ,ไฟป�าและหมอกควัน มีความรุนแรงข้ึนในหลายพ้ืนท่ี การแก9ไขปAญหาได9อย�างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป6นต9องมี

การดำเนินการในรูปแบบบูรณาการจากทุกภาคส�วน และการมีส�วนร�วมของประชาชน กรมป�าไม9 จึงได9จัดสรรงบประมาณเป6นเงิน

อุดหนุนให9แก�เครือข�ายราษฎรในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต�อการเกิดไฟป�า จำนวนเครือข�ายละ 50,000 บาท เพ่ือเป6นการเสริมสร9างเครือข�าย

ให9สามารถดำเนินการป�องกันและควบคุมไฟป�าในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ฝIกอบรมอาสาสมัครควบคุมไฟป�าให9มีความรู9ความเข9าใจในการทำการ

ลาดตระเวน และสนธิกำลังในการควบคุมไฟป�าได9อย�างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเป6นนโยบายหลักของรัฐมนตรีว�าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม นายวราวุธ ศิลปอาชา ท่ีให9การดำเนินงานเป6นไปในรูปแบบ ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4 ได9เน9นย้ำการมี

ส�วนร�วมของประชาชน 

โดยในวันนี้เป6นการอบรมให9แก�เครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�า ในพ้ืนท่ีอำเภอหนองหญ9าปล9อง จังหวัดเพชรบุรี 

จำนวน 8 เครือข�าย รวมท้ังสิ้น 80 คน ได9แก� 1.เครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�าบ9านอ�างศิลา 2.เครือข�ายความ

ร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�าบ9านหนองไผ� 3.เครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�าบ9านหนองหญ9าปล9อง 4.

เครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�าบ9านจะโปรง 

5.เครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�าบ9านสะแกงาม 6.เครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�าบ9าน

หนองรี 7.เครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�าบ9านพุบอน 8.เครือข�ายความร�วมมือในการป�องกันและควบคุมไฟป�า

บ9านท�าตะคร9อเหนือ 

ดร.ยุทธพล กล�าวว�า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม เป6นหน�วยงานหลักด9านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให9คงความ

อุดมสมบูรณ,อย�างยั่งยืน ได9กำหนดมาตรการ วิธีการดำเนินการในรูปแบบบูรณาการจากทุกภาคส�วน เพ่ือแก9ไขปAญหาการเกิดไฟป�าและ

หมอกควัน ซ่ึงในการดำเนินการให9มีประสิทธิภาพนั้น หน�วยงานของรัฐเพียงอย�างเดียวคงไม�สามารถดำเนินการได9สำเร็จตามเป�าหมาย ท่ี

สำคัญท่ีสุดต9องได9รับความร�วมมือจากเครือข�ายภาคประชาชน ท่ีเป6นเครือข�ายของคนในพ้ืนท่ีท่ีมีความรู9 ความเข9าใจ และมีความสามารถ

ท่ีจะสามารถเข9ามาช�วยปฏิบัติงานในการแก9ไขปAญหาร�วมกันได9อย�างดีท่ีสุด 



 

จนท. เร�งดับ ไฟป�า ใกล9จุดตรวจบ9านห9วยหินฝน 

 สยามรัฐออนไลน,  18 กุมภาพันธ, 2564  

เม่ือวันท่ี 18 ก.พ.64 หน�วยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี 4 แม�สอด กองร9อยเครื่องยิงหนีก(ร9อย.ค.หนัก ฉก.ร.4) ชุดควบคุมและดับไฟป�า 

ร�วมกับ เจ9าหน9าท่ีหน�วยดับไฟป�า อ.แม�สอด จ.ตาก = จนท.หน�วยป�องกันรักษาป�าท่ี ตก.8 ต.ด�านแม�ละเมา อ.แม�สอด จ.ตาก พร9อม 

รถบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน ร�วมกัน ดับไฟป�า บริเวณ พ้ืนท่ีเส9นทาง ขาออก ถนนสายตาก-แม�สอด อ.แม�สอด เลยจุดตรวจบ9านห9วยหิน

ฝน ประมาณ 100 เมตร พิกัด MU 600523 มีเนื้อท่ีเสียหาย ประมาณ 20 ไร� เบ้ืองต9น เจ9าหน9าท่ีชุดดับไฟ สามารถควบคุมเพลิงได9 ผล

การปฏิบัติเป6นไปด9วยความเรียบร9อย 

https://siamrath.co.th/n/221189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปะทุอีกครั้ง! ไฟไหม9ป�าสุไหงปาดี เจ9าหน9าท่ีเร�งฉีดน้ำลงชั้นใต9ดินคุมไม�ให9ลุกลาม   

 สยามรัฐออนไลน,  18 กุมภาพันธ, 2564 16:00 น.  ข�าวท่ัวไทย 

จากกรณีเกิดไฟไหม9ป�าเขตรักษาพันธุ,สัตว,ป�าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนท่ี ม.12 บ9านแซะ 

ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เม่ือวันท่ี 16 ก.พ.64 และได9ดับเพลิงบนผิวดินไว9ได9ในช�วงเย็นของวันท่ี 17 ก.พ.64 อย�างไรก็ตาม

จากการลงสำรวจพ้ืนท่ีล�าสุดพบว�าเปลวเพลิงจากชั้นใต9ดินได9ปะทุข้ึนมาอีกระลอก ในวันนี้(18 ก.พ.64)หน�วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 41 

หน�วยป�องกันรักษาป�าท่ี นธ.4 สุไหงปาดี สถานีควบคุมไฟป�าพรุโตmะแดง เขตรักษาพันธุ,สัตว,ป�าเฉลิมพระเกียรติ และ อบต.สุไหงปาดี จึง

นำเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง เครื่องสูบน้ำแบบหาบหาม เครื่องสายส�งน้ำ และรถบรรทุกน้ำ พร9อมเจ9าหน9าท่ีลงพ้ืนท่ีอีกครั้ง โดยครั้งนี้ได9นำ

หัวฉีดสอดเข9าไปใต9ผิวดินเต็มพ้ืนท่ีในบริเวณท่ีเกิดไฟไหม9 และจุดท่ีมีควันลอยข้ึนมาเพ่ือให9ม่ันใจว�าจะไม�มีเปลวไฟปะทุข้ึนมาอีก 

ท้ังนี้การปฏิบัติงานตลอด3 วันนี้ เจ9าหน9าท่ีได9เข9าไปดับไฟด9วยความยากลำบาก เพราะสภาพดินอ�อนตัว รถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ

ขนาดใหญ�ไม�สามารถเข9าไปถึงจุดเกิดเหตุได9บางส�วนจึงต9องใช9เครื่องแบบหาบหามเข9าไป ซ่ึงแม9ไฟจะริ่มมอดไปบางส�วนแล9วแต�ยัง

จำเป6นต9องฉีดน้ำเข9าไปเพ่ือให9ความชุ�มชื้นกับพ้ืนท่ีป�าบริเวณดังกล�าวต�อไปอีกระยะหนึ่ง 

https://siamrath.co.th/n/221127 

 

 

 

 

 

 

 



 

แจงโบสถ,วัดไชยราชอยู�พ้ืนท่ีป�า ประกอบพิธีสังฆกรรมไม�ได9-ต9องขออนุญาต 

แจงโบสถ,วัดไชยราชอยู�พ้ืนท่ีป�า – นายประมวล พงศ,ถาวราเดช สมาชิกสภาผู9แทนราษฎร เขต 3 จ.ประจวบคีรีขันธ, เป�ดเผยว�า กรณี

ชาวบ9าน ต.ไชยราช อ.บางสะพานน9อย ร9องเรียนหน�วยงานรัฐ ขอให9แก9ไขปAญหากรณีวัดไชยราช ในเขต ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

สร9างอุโบสถใช9งบประมาณกว�า 25 ล9านบาท สร9างเสร็จนานกว�า 13 ป; แต�ไม�ได9ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ทำให9ไม�สามารถประกอบ

พิธีทางศาสนา เนื่องจากพ้ืนท่ีวัดต้ังอยู�ในเขต อ.ปะทิว แต�จุดท่ีสร9างโบสถ,อยู�ในพ้ืนท่ี อ.บางสะพานน9อย จากการหารือสำนักงาน

พระพุทธศาสนาท้ัง 2 จังหวัด เบ้ืองต9นพ้ืนท่ีสร9างโบสถ,อยู�ในพ้ืนท่ีป�าไม9 จึงทำหนังสือถึงสำนักงานป�าไม9เขต 10 จ.เพชรบุรี และเขต 11 

จ.สุราษฎร,ธานี เพ่ือให9รังวัดแนวเขตจุดท่ีสร9างโบสถ, 

หากพบว�าโบสถ,อยู�ในพ้ืนท่ีของกรมป�าไม9เขตใด หรือรังวัดแล9วพบว�าโบสถ,สร9างในเขตป�าไม9ของ จ.ประจวบคีรีขันธ, วัดไชยราชต9องทำ

หนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) จากนั้นสำนักงานพุทธฯ จะทำหนังสือถึงป�าไม9เขต เพ่ือขออนุญาตใช9พ้ืนท่ีต�อไป หาก

อธิบดีกรมป�าไม9อนุญาตแล9ว พศจ.ประจวบฯ จะทำหนังสือถึง พศจ.ชุมพร ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เพ่ือให9โบสถ,สามารถใช9ประกอบ

พิธีทางศาสนา โดยขยายพ้ืนท่ีเดิมของวัด 6 ไร�กับพ้ืนท่ีในเขตป�าไม9อีกประมาณ 10 ไร� ในจุดท่ีสร9างโบสถ,บริเวณเนินภูเขา 

นายประมวลกล�าวต�อว�า สำหรับเหตุท่ีมีการแก9ไขปAญหาล�าช9า หลังจากตัวแทนวัดและ ชาวบ9านร9องเรียนมานาน พบว�ามาจากไม�มี

หน�วยงานใดรับเป6นเจ9าภาพในการบริหารจัดการเขตแดนเพ่ือให9มีข9อยุติ ขณะเดียวกันยังมีปAญหาเขตแดนทับซ9อนมีข9อพิพาทระหว�าง 

หน�วยงาน 2 จังหวัดในพ้ืนท่ี ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน9อย กับ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว ท่ียืดมานานกว�า 20 ป; ล�าสุดผู9ว�าราชการจังหวัด

ท้ัง 2 จังหวัด รับทราบปAญหาแล9ว และเตรียมดำเนินการหาทางแก9ไข 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5977619 

 


