
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 1 เม.ย. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- ดับไฟป�าแม�สะเมิงโผล�อีกจุด (ไทยโพสต  1 เมษายน 2564 หน)า 1,2) 

- 'วราวุธ'เผยไฟป�าสะเมิงดับแล)ว (มติชน 1 เมษายน 2564 หน)า 6) 

- ส�ง'ฮ.'ช�วยเพ่ิม ดับไฟป�าเหนือ (ข�าวสด 1 เมษายน 2564 หน)า 1,12) 

- ผวาเพลิงเผาสะเมิง เชียงใหม�อ�วม ฮ.บินโปรยน้ำสกัด (เดลินิวส  1 เมษายน 2564 หน)า 1,11) 

- ภาพข�าว: สังคมสยามรัฐ: เพ่ิมประสิทธิภาพ (สยามรัฐ 1 เมษายน 2564 หน)า 4) 

- คุณค�า'น�านแซนด บ็อกซ ' 'บัณฑูร ล่ำซำ'มุ�งฟBCนฟูผืนป�า (ข�าวสด 1 เมษายน 2564 หน)า 1,4,9) 

 

ข�าวเว็บไซต) 

ดับไฟป�าแม�สะเมิงโผล�อีกจุด (ไทยโพสต  1 เมษายน 2564) 

https://www.thaipost.net/main/detail/97945 

"บ๊ิกปVอม" สั่งเข)มงัดยาแรงจับพวกเผาป�า กำชับเฝVาระวังไฟป�าสะเมิง (ไทยรัฐ 31 มีนาคม 2564) 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2060557 

‘บ๊ิกปVอม’ ให)กำลังใจจนท.ดับไฟป�าสะเมิง สั่งเข)มเฝVาระวัง-บังคับใช)กม.พวกเผาป�า (มติชน 31 มีนาคม 2564) 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2650401 

“บ๊ิกปVอม”ให)กำลังใจเจ)าหน)าท่ีดับไฟป�าสะเมิง  (ผู)จัดการออนไลน  31 มีนาคม 64) 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000030597 

"บ๊ิกปVอม" ส�งกำลังใจให)จนท.ดับไฟป�าสะเมิง สั่งเข)มใช)กม.พวกเผาป�า (สยามรัฐออนไลน  31 มีนาคม 64) 

https://siamrath.co.th/n/231840 

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป�าไม) ผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว แจกกล)าไม) 1 ล)านต)น ( กรุงเทพธุรกิจ 31 มีนาคม 2564) 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930203 

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป�าไม) แจกกล)าไม) 1 ล)านต)น หนุนพ้ืนท่ีสีเขียว ( ผู)จัดการออนไลน  31 มีนาคม 2564)    

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000030823 

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป�าไม) ร�วมผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว แจกกล)าไม) 1 ล)านต)น (ไทยมุง 31 มีนาคม 2564 )  

https://www.thaimungnews.com/ธุรกิจ/การเงิน/ธ-ไทยเครดิตฯ-จับมือกรมป�/ 

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือ กรมป�าไม) ร�วมผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว แจกกล)าไม) 1 ล)านต)น ในโครงการ “ล)านกล)าไม) กับธนาคาร 

ไทยเครดิต” (splendor-biz  31 มีนาคม 2564 )  

https://splendor-biz.com/8090/ 

 



ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป�าไม) ร�วมผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว แจกกล)าไม) 1 ล)านต)น ในโครงการ ''ล)านกล)าไม) กับธนาคาร 

ไทยเครดิต'' (acnews  31 มีนาคม 2564)    

http://www.acnews.net/detailnews_eco.php?news_id=N256450596 

ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย�อย จับมือกรมป�าไม) ร�วมผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว แจกกล)าไม) 1 ล)านต)น ในโครงการ “ล)านกล)าไม)  

กับธนาคารไทยเครดิต” (เกาะกระแสเศรษฐกิจ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ) 

https://korkasaesatthakit.wordpress.com/2021/03/31/ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรา-8/ 

ซีพีเอฟ กรมป�าไม) และชุมชน ร�วมฟBCนฟูป�าเขาพระยาเดินธง 7,000 ไร� (มติชน 31 มีนาคม 2564 )  
https://www.matichon.co.th/advertorial/news_2651700 

เพ่ิมประสิทธิภาพ (สยามรัฐ 1 เมษายน 64)  

https://siamrath.co.th/n/231955 

#ผู)อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม) ท่ี 1 (เชียงใหม�) ร�วมกับ พยัคฆ ไพรกรมป�าไม) (มวลชน 31 มีนาคม 2564) 

https://www.muanchononlinenews.com/131602 

'ทวี ไกรคุปต 'เบ้ียวนำชี้ท่ีดิน ยันตัวเอง-ลูกไม�เคยรุกป�า (เดลินิวส  1 เมษายน 64) 

https://www.dailynews.co.th/regional/834450 

ป.ป.ช.ยโสธร ขับเคลื่อนการปVองกันการทุจริตด)านทรัพยากรสาธารณะ (สำนักข�าว กรมประชาสัมพันธ  31 มีนาคม 64) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210331182415095 

ส�ง‘ฮ.’ช�วยเพ่ิมดับไฟป�าเหนือ (ข�าวสด 31 มีนาคม 2564) 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6240198 

 



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8906
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ดับไฟป่าแม่สะเมิงโผล่อีกจุด

รหัสข่าว: C-210401008064(1 เม.ย. 64/04:53) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 85.43 Ad Value: 81,158.50 PRValue : 243,475.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8906
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ดับไฟป่าแม่สะเมิงโผล่อีกจุด

รหัสข่าว: C-210401008064(1 เม.ย. 64/04:53) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 85.43 Ad Value: 81,158.50 PRValue : 243,475.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15726
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(ขวา)

หัวข้อข่าว: 'วราวุธ'เผยไฟป่าสะเมิงดับแล้ว

รหัสข่าว: C-210401038094(31 มี.ค. 64/08:12) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.94 Ad Value: 17,534 PRValue : 52,602 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11082
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: ส่ง'ฮ.'ช่วยเพิ่ม ดับไฟป่าเหนือ

รหัสข่าว: C-210401037076(31 มี.ค. 64/08:08) หน้า: 1/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 68.65 Ad Value: 106,407.50 PRValue : 319,222.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11082
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: ส่ง'ฮ.'ช่วยเพิ่ม ดับไฟป่าเหนือ

รหัสข่าว: C-210401037076(31 มี.ค. 64/08:08) หน้า: 2/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 68.65 Ad Value: 106,407.50 PRValue : 319,222.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3399
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: ผวาเพลิงเผาสะเมิง เชียงใหม่อ่วม ฮ.บินโปรยน้ำสกัด

รหัสข่าว: C-210401035116(31 มี.ค. 64/07:37) หน้า: 1/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 60.88 Ad Value: 127,848 PRValue : 383,544 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3399
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: ผวาเพลิงเผาสะเมิง เชียงใหม่อ่วม ฮ.บินโปรยน้ำสกัด

รหัสข่าว: C-210401035116(31 มี.ค. 64/07:37) หน้า: 2/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 60.88 Ad Value: 127,848 PRValue : 383,544 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24517
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: เพิ่มประสิทธิภาพ

รหัสข่าว: C-210401021017(1 เม.ย. 64/03:28) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 21.34 Ad Value: 18,139 PRValue : 54,417 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11082
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 4, 9

หัวข้อข่าว: คุณค่า'น่านแซนด์บ็อกซ์' 'บัณฑูร ล่ำซำ'มุ่งฟื้นฟูผืนป่า

รหัสข่าว: C-210401012035(1 เม.ย. 64/03:44) หน้า: 1/3

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 136.79 Ad Value: 212,024.50 PRValue : 636,073.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11082
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 4, 9

หัวข้อข่าว: คุณค่า'น่านแซนด์บ็อกซ์' 'บัณฑูร ล่ำซำ'มุ่งฟื้นฟูผืนป่า

รหัสข่าว: C-210401012035(1 เม.ย. 64/03:44) หน้า: 2/3

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 136.79 Ad Value: 212,024.50 PRValue : 636,073.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11082
วันที่: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 4, 9

หัวข้อข่าว: คุณค่า'น่านแซนด์บ็อกซ์' 'บัณฑูร ล่ำซำ'มุ่งฟื้นฟูผืนป่า

รหัสข่าว: C-210401012035(1 เม.ย. 64/03:44) หน้า: 3/3

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 136.79 Ad Value: 212,024.50 PRValue : 636,073.50 คลิป: สี่สี(x3)



 

ดับไฟป�าแม�สะเมิงโผล�อีกจุด 

01 เมษายน พ.ศ. 2564 https://www.thaipost.net/main/detail/97945 

 "บ๊ิกป9อม" ห�วงใยไฟป�าภาคเหนือ สั่งกองทัพภาคท่ี 3 ส�วนหนCาบูรณาการปฏิบัติงานร�วมกันอย�างใกลCชิด พรCอมสอบสวนสาเหตุการ

เกิดไฟไหมC และเขCมบังคับใชCกฎหมายกับนายทุนท่ีอยู�เบ้ืองหลังการแผCวถางเผาป�า ขณะท่ีบนดอย อ.สะเมิง ไฟป�าโผล�อีกจุดตCองเร�ง

ดับเพราะอยู�ใกลCชุมชน ส�วนในเมืองเชียงใหม�ค�าฝุ�นพิษ PM2.5 กลับมาวิกฤติอีกครั้ง 

    ท่ีกระทรวงกลาโหม วันท่ี 31 มีนาคม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชยR โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปVดเผยว�า พล.อ.ประวิตร 

วงษRสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไดCรับทราบและแสดงความห�วงใยต�อสถานการณRไฟป�าในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม� พรCอมกับชื่นชมและ

ใหCกำลังใจการปฏิบัติงานของเจCาหนCาท่ีกรมป�าไมCและอุทยาน ฝ�ายปกครองและทหาร รวมท้ังส�วนราชการและอาสาสมัครในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหม� ท่ีร�วมกันควบคุมสถานการณRไฟป�าท่ีลุกลามขยายเปWนวงกวCางในพ้ืนท่ี อ.สะเมิงใตC ต�อเนื่องท่ีผ�านมา 

    ท้ังนี้ พล.อ.ประวิตรไดCกำชับขอใหCยังคงเขCมเฝ9าระวังพ้ืนท่ีไฟไหมCป�า ท่ีสามารถควบคุมสถานการณRไดCแลCวอย�างเขCมงวด เพ่ือ

ป9องกันการลุกลามจากพ้ืนท่ีท่ียังระอุใตCดินและซากตอไมCท่ียังไม�ดับ สำหรับพ้ืนท่ีทางเหนือข้ึนไป 2 ไมลR ซ่ึงเปWนภูเขาสูงชันและกำลัง

เกิดไฟลุกไหมCป�าขยายเปWนวงกวCาง ขอใหCกองบัญชาการควบคุมสถานการณRไฟป�าหมอกควันและฝุ�นละออง กองทัพภาคท่ี 3 ส�วน

หนCา โดยการนำของผูCว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� ไดCบูรณาการกำลังภาคพ้ืนและอากาศยานของกองทัพอากาศ กรมป9องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติงานร�วมกันอย�างใกลCชิด 

    "พล.อ.ประวิตรยังไดCย้ำใหCเร�งสอบสวนสาเหตุการเกิดไฟไหมCป�าท่ีเกิดข้ึน โดยขอใหCทำความเขCาใจและสรCางความร�วมมือกับประชาชนใน

พ้ืนท่ีโดยเนCนมาตรการป9องกัน ท้ังนี้ตCองเขCมบังคับใชCกฎหมายกับกลุ�มบุคคลและนายทุนท่ีอยู�เบ้ืองหลังการบุกรุกแผCวถางและเผาป�า เพ่ือ

ครอบครองพ้ืนท่ีทำการเกษตรอย�างต�อเนื่องและจริงจัง โดยถือเปWนความเห็นแก�ไดCท่ีนำมาซ่ึงความเสียหายแก�ทรัพยากรธรรมชาติและป�า

ไมC รวมท้ังสรCางป]ญหามลภาวะหมอกควัน PM2.5 กระทบต�อประชาชนส�วนใหญ�ในภาพรวม" พล.ท.คงชีพกล�าว 

    ส�วนสถานการณRไฟป�าท่ี อ.สะเมิง จ.เชียงใหม� เชCาวันท่ี 31 มี.ค. นายจักรา ดิษยนันทR หัวหนCาศูนยRควบคุมไฟป�าขุนขาน-สะเมิง เปVดเผย

ว�า ตลอดท้ังคืนท่ีผ�านมาเจCาหนCาท่ีไดCระดมกำลังเขCาดับไฟป�าท่ีเกิดข้ึนบนดอยสูงเหนือหมู�บCานศาลาและบCานป�ากลCวย ล�าสุดช�วง 04.00 น.

ท่ีผ�านมา สามารถควบคุมพ้ืนท่ีไวCไดCท้ังหมดแลCว เหลือเพียงไฟสุมตอบางจุดในพ้ืนท่ีสูงชัน ซ่ึงบริเวณนี้ไม�น�าจะมีป]ญหาอีก แต�ยังมี

เจCาหนCาท่ีคอยเฝ9าระวังเพ่ือป9องกันไฟปะทุข้ึนมาอีก รวมท้ังชุด ชรบ.ของหมู�บCานท่ีเฝ9าระวังชายป�าใกลCท่ีอยู�อาศัยของชาวบCาน 



    นายจักรากล�าวว�า ช�วงเชCาวันนี้มีรายงานเกิดไฟป�าข้ึนอีกจุดหนึ่งท่ีบCานกองขากนCอย ต.สะเมิงใตC ห�างจากจุดเดิมไปทางเหนือ

ประมาณ 5 กิโลเมตร พ้ืนท่ีเกิดไฟป�าเปWนพ้ืนท่ีเขาสูงชัน ขณะนี้เจCาหนCาท่ีกำลังใชCความพยายามในการเขCาควบคุมพ้ืนท่ีเพ่ือไม�ใหC

ลุกลามขยายวงกวCาง และจะขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอรRข้ึนบินโปรยน้ำ เพ่ือจำกัดพ้ืนท่ีไฟป�าใหCเร็วท่ีสุด 

    ผูCสื่อข�าวรายงานว�า ตลอดช�วงเชCา พ้ืนท่ี ต.สะเมิงใตC ปกคลุมไปดCวยหมอกควันจากไฟป�าท่ีเกิดข้ึนตลอดสองวันท่ีผ�านมา เริ่มส�ง

ผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเขตชุมชนและโรงเรียนท่ีอยู�ดCานหนCาภูเขาท่ีเกิดไฟป�า ระยะห�างเพียง 1 กิโลเมตร ขณะท่ี

ชุดมวลชนสัมพันธR สภ.สะเมิง นำรถออกประชาสัมพันธRหCามเผาป�า เนื่องจากอยู�ในช�วงประกาศหCามเผาเด็ดขาดของจังหวัดเชียงใหม� 

    ส�วนคุณภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม�เพ่ิมสูงข้ึนอีกครั้ง โดยเชCาวันนี้ทุกจุดตรวจวัดเกินมาตรฐาน ค�า PM2.5 ท่ี ต.ศรีภูมิ อ.

เมืองเชียงใหม� อยู�ท่ี 101 ไมโครกรัมต�อลูกบาศกRเมตร ซ่ึงฝุ�นพิษท่ีเพ่ิมข้ึนส�วนหนึ่งมาจากไฟป�าท่ี อ.สะเมิง 

    ส�วนสภาพอากาศบริเวณจังหวัดนครพนม มีสภาวะอากาศเลวรCายหลายวันติดต�อกัน จากภาพถ�ายดาวเทียมพบว�า นอกจากมีจุด

ความรCอนจากการเผาไหมCในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม จำนวน 11 จุด (ขCอมูลวันท่ี 30 มีนาคม 2564) แลCว ยังมีจุดความรCอนจากการ

เผาไหมCจาก สปป.ลาวค�อนขCางมากในบริเวณพ้ืนท่ีติดกับจังหวัดนครพนม โดยกระจายเปWนวงกวCางจำนวนมาก จึงเกิดค�าฝุ�นละออง

ขนาดเล็ก PM2.5 สูงสุดในภาคอีสานดังกล�าว และมีแนวโนCมทรงตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"บ๊ิกป9อม" สั่งเขCมงัดยาแรงจับพวกเผาป�า กำชับเฝ9าระวังไฟป�าสะเมิง 

31 มี.ค. 2564 https://www.thairath.co.th/news/politic/2060557 

"บ๊ิกป9อม" สั่งเฝ9าระวังไฟป�าสะเมิง ป9องกันระอุลุกลามขยายวงกวCาง มอบ บก.ควบคุม ทภ.3 ส�วนหนCาบูรณาการภาคพ้ืนและอากาศ

ยาน ทอ.ปฏิบัติงานร�วมกัน รวมท้ังใหCกำลังใจเจCาหนCาท่ี และใหCบังคับใชCกฎหมายพวกเผาป�า 

เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.64 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชยR โฆษกประจำรองนายกฯ เปVดเผยว�า พล.อ.ประวิตร วงษRสุวรรณ รองนายกฯ 

รับทราบและแสดงความห�วงใยต�อสถานการณRไฟป�าในพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม� พรCอมกับชื่นชมและใหCกำลังใจการปฏิบัติงานของเจCาหนCาท่ี

กรมป�าไมCและอุทยาน ฝ�ายปกครองและทหาร รวมท้ังส�วนราชการและอาสาสมัครในพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม� ท่ีร�วมกันควบคุมสถานการณR

ไฟป�าท่ีลุกลามขยายเปWนวงกวCางในพ้ืนท่ี อ.สะเมิงใตC ต�อเนื่องท่ีผ�านมา 

โดย พล.อ.ประวิตร ไดCกำชับขอใหCยังคงเขCมเฝ9าระวังพ้ืนท่ีไฟไหมCป�า ท่ีสามารถควบคุมสถานการณRไดCแลCวอย�างเขCมงวด เพ่ือป9องกัน

การลุกลามจากพ้ืนท่ีท่ียังระอุใตCดินและซากตอไมCท่ียังไม�ดับ สำหรับพ้ืนท่ีทางเหนือข้ึนไป 2 ไมลR ซ่ึงเปWนภูเขาสูงชันและกำลังเกิดไฟ

ลุกไหมCป�าขยายเปWนวงกวCาง ขอใหCกองบัญชาการควบคุมสถานการณRไฟป�าหมอกควันและฝุ�นละออง ทภ.3 ส�วนหนCา โดยการนำของ 

ผวจ.เชียงใหม� ไดCบูรณาการกำลังภาคพ้ืนและอากาศยานของกองทัพอากาศ กรมป9องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังกรมฝหลวง

และการบินเกษตร ปฏิบัติงานร�วมกันอย�างใกลCชิด โดยใหCระมัดระวังอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บและสูญเสียของเจCาหนCาท่ีอาสาสมัคร

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากความอ�อนลCาในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเปWนระยะเวลานาน โดยเฉพาะเวลากลางคืน 

ท้ังนี้ พล.อ.ประวิตร ไดCย้ำขอใหCเร�งสอบสวนสาเหตุการเกิดไฟไหมCป�าท่ีเกิดข้ึน โดยขอใหCทำความเขCาใจและสรCางความร�วมมือกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยเนCนมาตรการป9องกัน ตCองเขCมบังคับใชCกฎหมายกับกลุ�มบุคคลและนายทุนท่ีอยู�เบ้ืองหลังการบุกรุกแผCวถาง

และเผาป�า เพ่ือครอบครองพ้ืนท่ีทำการเกษตรอย�างต�อเนื่องและจริงจัง โดยถือเปWนความเห็นแก�ไดCท่ีนำมาซ่ึงความเสียหายแก�

ทรัพยากรธรรมชาติและป�าไมC รวมท้ังสรCางป]ญหามลภาวะหมอกควัน PM 2.5 กระทบต�อประชาชนส�วนใหญ�ในภาพรวม 

 

 

 



 

‘บ๊ิกป9อม’ ใหCกำลังใจจนท.ดับไฟป�าสะเมิง สั่งเขCมเฝ9าระวัง-บังคับใชCกม.พวกเผาป�า 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564  https://www.matichon.co.th/politics/news_2650401 

เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.ท่ีกระทรวงกลาโหม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชยR โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปVดเผยว�า พล.อ.ประวิตร วงษR

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับทราบและแสดงความห�วงใยต�อสถานการณRไฟป�าในพ้ืนท่ี จังหวัดเชียงใหม� พรCอมกับชื่นชมและใหC

กำลังใจการปฏิบัติงานของเจCาหนCาท่ีกรมป�าไมCและอุทยาน ฝ�ายปกครองและทหาร รวมท้ังส�วนราชการและอาสาสมัครในพ้ืนท่ี จว.

เชียงใหม� ท่ีร�วมกันควบคุมสถานการณRไฟป�าท่ีลุกลามขยายเปWนวงกวCางในพ้ืนท่ี อ.สะเมิงใตC ต�อเนื่องท่ีผ�านมา 

ท้ังนี้ พล.อ.ประวิตร ไดCกำชับ ขอใหCยังคงเขCมเฝ9าระวังพ้ืนท่ีไฟไหมCป�า ท่ีสามารถควบคุมสถานการณRไดCแลCวอย�างเขCมงวด เพ่ือป9องกัน

การลุกลามจากพ้ืนท่ีท่ียังระอุใตCดินและซากตอไมCท่ียังไม�ดับ สำหรับพ้ืนท่ีทางเหนือ ข้ึนไป 2 ไมลR ซ่ึงเปWนภูเขาสูงชันและกำลังเกิดไฟ

ลุกไหมCป�าขยายเปWนวงกวCาง ขอใหC กองบัญชาการควบคุมสถานการณRไฟป�าหมอกควันและฝุ�นละออง กองทัพภาคท่ี 3 ส�วนหนCา โดย

การนำของ ผูCว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� ไดCบูรณาการกำลังภาคพ้ืนและอากาศยานของกองทัพอากาศ กรมป9องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย รวมท้ังกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติงานร�วมกันอย�างใกลCชิด โดยใหCระมัดระวังอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บและ

สูญเสียของเจCาหนCาท่ีอาสาสมัคร ท่ีอาจเกิดข้ึนจากความอ�อนลCาในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเปWนระยะเวลานาน โดยเฉพาะเวลา

กลางคืน 

พล.อ.ประวิตร ยังไดCย้ำ ขอใหCเร�งสอบสวนสาเหตุการเกิดไฟไหมCป�าท่ีเกิดข้ึน โดยขอใหCทำความเขCาใจและสรCางความร�วมมือกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยเนCนมาตรการป9องกัน ท้ังนี้ตCองเขCมบังคับใชCกฎหมายกับกลุ�มบุคคลและนายทุนท่ีอยู�เบ้ืองหลังการบุกรุกแผCว

ถางและเผาป�า เพ่ือครอบครองพ้ืนท่ีทำการเกษตรอย�างต�อเนื่องและจริงจัง โดยถือเปWนความเห็นแก�ไดC ท่ีนำมาซ่ึงความเสียหายแก�

ทรัพยากรธรรมชาติและป�าไมC รวมท้ังสรCางป]ญหามลภาวะหมอกควัน PM 2.5 กระทบต�อประชาชนส�วนใหญ�ในภาพรวม 

 

 

 

 



 

“บ๊ิกป9อม”ใหCกำลังใจเจCาหนCาท่ีดับไฟป�าสะเมิง 

เผยแพร�: 31 มี.ค. 2564 ผูCจัดการออนไลนR    https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000030597 

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชยR โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปVดเผยว�า พล.อ.ประวิตร วงษRสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แสดงความ

ห�วงใยต�อสถานการณRไฟป�าในพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม� พรCอมใหCกำลังใจการปฏิบัติงานของเจCาหนCาท่ีกรมป�าไมCและอุทยาน ฝ�ายปกครอง 

ทหาร รวมท้ังส�วนราชการและอาสาสมัครในพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม� ท่ีร�วมกันควบคุมสถานการณRไฟป�า โดยไดCกำชับใหCเฝ9าระวังพ้ืนท่ีไฟ

ไหมCป�าท่ีสามารถควบคุมไดCแลCวอย�างเขCมงวด เพ่ือป9องกันการลุกลามจากพ้ืนท่ีท่ียังระอุใตCดิน และซากตอไมCท่ียังไม�ดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"บ๊ิกป9อม" ส�งกำลังใจใหCจนท.ดับไฟป�าสะเมิง สั่งเขCมใชCกม.พวกเผาป�า  

 สยามรัฐออนไลนR  31 มีนาคม 2564  https://siamrath.co.th/n/231840 

เม่ือวันท่ี 31 มี.ค. ท่ีกระทรวงกลาโหม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชยR โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปVดเผยว�า พล.อ.ประวิตร วงษR

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไดCรับทราบและแสดงความห�วงใยต�อสถานการณRไฟป�าในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม� พรCอมกับชื่นชมและใหC

กำลังใจการปฏิบัติงานของเจCาหนCาท่ีกรมป�าไมCและอุทยาน ฝ�ายปกครองและทหาร รวมท้ังส�วนราชการและอาสาสมัครในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหม� ท่ีร�วมกันควบคุมสถานการณRไฟป�าท่ีลุกลามขยายเปWนวงกวCางในพ้ืนท่ี อ.สะเมิงใตC ต�อเนื่องท่ีผ�านมา 

ท้ังนี้ พล.อ.ประวิตร ไดCกำชับ ขอใหCยังคงเขCมเฝ9าระวังพ้ืนท่ีไฟไหมCป�า ท่ีสามารถควบคุมสถานการณRไดCแลCวอย�างเขCมงวด เพ่ือป9องกัน

การลุกลามจากพ้ืนท่ีท่ียังระอุใตCดินและซากตอไมCท่ียังไม�ดับ สำหรับพ้ืนท่ีทางเหนือ ข้ึนไป 2 ไมลR ซ่ึงเปWนภูเขาสูงชันและกำลังเกิดไฟ

ลุกไหมCป�าขยายเปWนวงกวCาง ขอใหC กองบัญชาการควบคุมสถานการณRไฟป�าหมอกควันและฝุ�นละออง กองทัพภาคท่ี 3 ส�วนหนCา โดย

การนำของ ผูCว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� ไดCบูรณาการกำลังภาคพ้ืนและอากาศยานของกองทัพอากาศ กรมป9องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย รวมท้ังกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติงานร�วมกันอย�างใกลCชิด โดยใหCระมัดระวังอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บและ

สูญเสียของเจCาหนCาท่ีอาสาสมัคร ท่ีอาจเกิดข้ึนจากความอ�อนลCาในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเปWนระยะเวลานาน โดยเฉพาะเวลา

กลางคืน 

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังไดCย้ำใหCเร�งสอบสวนสาเหตุการเกิดไฟไหมCป�าท่ีเกิดข้ึน โดยขอใหCทำความเขCาใจและสรCางความร�วมมือ

กับประชาชนในพ้ืนท่ีโดยเนCนมาตรการป9องกัน ท้ังนี้ตCองเขCมบังคับใชCกฎหมายกับกลุ�มบุคคลและนายทุนท่ีอยู�เบ้ืองหลังการบุกรุกแผCว

ถางและเผาป�า เพ่ือครอบครองพ้ืนท่ีทำการเกษตรอย�างต�อเนื่องและจริงจัง โดยถือเปWนความเห็นแก�ไดC ท่ีนำมาซ่ึงความเสียหายแก�

ทรัพยากรธรรมชาติและป�าไมC รวมท้ังสรCางป]ญหามลภาวะหมอกควัน PM 2.5 กระทบต�อประชาชนส�วนใหญ�ในภาพรวม 

 



 

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป�าไมC ผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว แจกกลCาไมC 1 ลCานตCน 

31 มีนาคม 2564 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930203 

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) แถลงความร�วมมือกรมป�าไมC แจกกลCาไมC 1 ลCานตCน ในโครงการ “ลCานกลCาไมC กับ

ธนาคารไทยเครดิต” เพ่ือเปWนส�วนหนึ่งในการผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว 

     นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผูCจัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) เผยถึงท่ีมาของโครงการว�า 

“ธนาคารไทยเครดิตใหCความสำคัญกับการดำเนินกิจการท่ียั่งยืน โดยมุ�งเนCนการส�งเสริมความยั่งยืนในสามมิติ คือ ดCานสิ่งแวดลCอม 

ดCานสังคม และดCานธรรมาภิบาล 

    ซ่ึงความร�วมมือกับกรมป�าไมCในการดำเนินโครงการ “ลCานกลCาไมC กับธนาคารไทยเครดิต” เปWนไปตามหลักการส�งเสริมความ

ยั่งยืนดCานสิ่งแวดลCอม โดยมีวัตถุประสงคRเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีสีเขียวในประเทศใหCมากข้ึน 

      รวมถึงบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลCอม ซ่ึงเราทุกคนสามารถมีส�วนร�วมไดC ตามปรัชญา

ท่ีธนาคารยึดม่ัน ‘Everyone Matters ใครไม�เห็น เราเห็น’ จึงอยากเชิญชวนผูCสนใจทุกท�านมาร�วมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวไปดCวยกัน” 

      นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผูCช�วยกรรมการผูCจัดการ กลุ�มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซRและสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือราย

ย�อย จำกัด (มหาชน) กล�าวว�า “กลCาไมCท่ีนำมาแจกในโครงการเปWนพันธุRไมCมีค�า เช�น ไมCสัก ไมCพะยูง ไมCมะค�า ไมCยางนา ไมCแดง ฯลฯ 

    ซ่ึงสามารถปลูกในพ้ืนท่ีกรรมสิทธิ์และตัดขายไดC นำไปสู�การพัฒนาเศรษฐกิจผ�านอุตสาหกรรมป�าไมCท่ีเปWนป�าปลูกในอนาคต โดย

ตลอดท้ังปv 2564 นี้ ธนาคารจะจัดงาน Thai Credit Charity ท่ัวประเทศ 

      นอกจากเปVดพ้ืนท่ีคCาขายสำหรับผูCประกอบการรายย�อยฟรี รวมถึงการจัดอบรมใหCความรูCดCานการบริหารเงิน การรับ-จ�ายเงิน

ผ�านระบบอิเล็กทรอนิกสR การรับสมัครงาน และกิจกรรมท่ีน�าสนใจจากพันธมิตรแลCว กรมป�าไมCยังออกบูธกิจกรรมร�วมกับธนาคาร

เพ่ือแจกจ�ายกลCาไมCมีค�าในงานดCวย 

โดยครั้งแรกจะจัดข้ึนในวันศุกรRท่ี 9 เมษายน 2564 ท่ีตลาดมารวย ซอยหทัยราษฎรR 54 จ.ปทุมธานี ขอเชิญชวนผูCประกอบการราย

ย�อย และผูCสนใจรับกลCาไมCมาร�วมงานในวันดังกล�าวดCวยครับ” สอบถามขCอมูลเพ่ิมเติมไดCท่ีสาขาสินเชื่อเพ่ือรายย�อย ธ.ไทยเครดิตฯ 

ทุกสาขาท่ัวประเทศ  

 



 

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป�าไมC แจกกลCาไมC 1 ลCานตCน หนุนพ้ืนท่ีสีเขียว 

เผยแพร�: 31 มี.ค. 2564   ผูCจัดการออนไลนR   https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000030823 

ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย�อย จับมือกรมป�าไมC แจกกลCาไมC 1 ลCานตCน ในโครงการ “ลCานกลCาไมC กับธนาคารไทยเครดิต” เพ่ือเปWน

ส�วนหนึ่งในการผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว ณ สำนักงานใหญ� พรCอมจับมือพันธมิตรเดินหนCาจัดงาน Thai Credit Charity ใหCความรูCดCาน

การบริหารเงิน เปVดพ้ืนท่ีคCาขายสำหรับผูCประกอบการรายย�อยฟรี ท่ัวประเทศ ตลอดปv 2564 

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผูCจัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) เผยถึงท่ีมาของโครงการว�า 

“ธนาคารไทยเครดิตใหCความสำคัญกับการดำเนินกิจการท่ียั่งยืน โดยมุ�งเนCนการส�งเสริมความยั่งยืนในสามมิติ คือ ดCานสิ่งแวดลCอม 

ดCานสังคม และดCานธรรมาภิบาล ซ่ึงความร�วมมือกับกรมป�าไมCในการดำเนินโครงการ “ลCานกลCาไมC กับธนาคารไทยเครดิต” เปWนไป

ตามหลักการส�งเสริมความยั่งยืนดCานสิ่งแวดลCอม โดยมีวัตถุประสงคRเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีสีเขียวในประเทศใหCมากข้ึน 

รวมถึงบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลCอม ซ่ึงเราทุกคนสามารถมีส�วนร�วมไดC ตามปรัชญาท่ี

ธนาคารยึดม่ัน ‘Everyone Matters ใครไม�เห็น เราเห็น’ จึงอยากเชิญชวนผูCสนใจทุกท�านมาร�วมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวไปดCวยกัน” 

นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผูCช�วยกรรมการผูCจัดการ กลุ�มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซRและสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย 

จำกัด (มหาชน) กล�าวว�า “กลCาไมCท่ีนำมาแจกในโครงการเปWนพันธุRไมCมีค�า เช�น ไมCสัก ไมCพะยูง ไมCมะค�า ไมCยางนา ไมCแดง ฯลฯ ซ่ึง

สามารถปลูกในพ้ืนท่ีกรรมสิทธิ์และตัดขายไดC นำไปสู�การพัฒนาเศรษฐกิจผ�านอุตสาหกรรมป�าไมCท่ีเปWนป�าปลูกในอนาคต โดยตลอด

ท้ังปv 2564 นี้ ธนาคารจะจัดงาน Thai Credit Charity ท่ัวประเทศ นอกจากเปVดพ้ืนท่ีคCาขายสำหรับผูCประกอบการรายย�อยฟรี 

รวมถึงการจัดอบรมใหCความรูCดCานการบริหารเงิน การรับ-จ�ายเงินผ�านระบบอิเล็กทรอนิกสR การรับสมัครงาน และกิจกรรมท่ีน�าสนใจ

จากพันธมิตรแลCว กรมป�าไมCยังออกบูธกิจกรรมร�วมกับธนาคารเพ่ือแจกจ�ายกลCาไมCมีค�าในงานดCวย โดยครั้งแรกจะจัดข้ึนในวันศุกรRท่ี 

9 เมษายน 2564 ท่ีตลาดมารวย ซอยหทัยราษฎรR 54 จ.ปทุมธานี ขอเชิญชวนผูCประกอบการรายย�อย และผูCสนใจรับกลCาไมCมาร�วม

งานในวันดังกล�าวดCวยครับ” สอบถามขCอมูลเพ่ิมเติมไดCท่ีสาขาสินเชื่อเพ่ือรายย�อย ธ.ไทยเครดิตฯ ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

 

 

 

 



 

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป�าไมC ร�วมผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว แจกกลCาไมC 1 ลCานตCน  https://www.thaimungnews.com/ธุรกิจ/

การเงิน/ธ-ไทยเครดิตฯ-จับมือกรมป�/ 

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) แถลงความร�วมมือกรมป�าไมC แจกกลCาไมC 1 ลCานตCน ในโครงการ “ลCานกลCาไมC กับ

ธนาคารไทยเครดิต” เพ่ือเปWนส�วนหนึ่งในการผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว โดยนายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผูCจัดการ และนายกมลภู 

ภูริดิฐสกุล ผูCช�วยกรรมการผูCจัดการ กลุ�มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซRและสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด 

(มหาชน) พรCอมกับนายสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป�าไมC และนายสิทธิพงษR โกวพัฒนกิจ ผูCอำนวยการส�วนผลิตกลCาไมC

สำนักส�งเสริมการปลูกป�า ใหCเกียรติร�วมงาน เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2564 ณ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย สำนักงานใหญ� พรCอม

จับมือพันธมิตรเดินหนCาจัดงาน Thai Credit Charity ใหCความรูCดCานการบริหารเงิน เปVดพ้ืนท่ีคCาขายสำหรับผูCประกอบการรายย�อย

ฟรี ท่ัวประเทศ ตลอดปv 2564 นี้ 

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผูCจัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) เผยถึงท่ีมาของโครงการว�า 

“ธนาคารไทยเครดิตใหCความสำคัญกับการดำเนินกิจการท่ียั่งยืน โดยมุ�งเนCนการส�งเสริมความยั่งยืนในสามมิติ คือ ดCานสิ่งแวดลCอม 

ดCานสังคม และดCานธรรมาภิบาล ซ่ึงความร�วมมือกับกรมป�าไมCในการดำเนินโครงการ “ลCานกลCาไมC กับธนาคารไทยเครดิต” เปWนไป

ตามหลักการส�งเสริมความยั่งยืนดCานสิ่งแวดลCอม โดยมีวัตถุประสงคRเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีสีเขียวในประเทศใหCมากข้ึน 

รวมถึงบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลCอม ซ่ึงเราทุกคนสามารถมีส�วนร�วมไดC ตามปรัชญาท่ี

ธนาคารยึดม่ัน ‘Everyone Matters ใครไม�เห็น เราเห็น’ จึงอยากเชิญชวนผูCสนใจทุกท�านมาร�วมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวไปดCวยกัน” 

นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผูCช�วยกรรมการผูCจัดการ กลุ�มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซRและสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย 

จำกัด (มหาชน) กล�าวว�า “กลCาไมCท่ีนำมาแจกในโครงการเปWนพันธุRไมCมีค�า เช�น ไมCสัก ไมCพะยูง ไมCมะค�า ไมCยางนา ไมCแดง ฯลฯ ซ่ึง

สามารถปลูกในพ้ืนท่ีกรรมสิทธิ์และตัดขายไดC นำไปสู�การพัฒนาเศรษฐกิจผ�านอุตสาหกรรมป�าไมCท่ีเปWนป�าปลูกในอนาคต โดยตลอด

ท้ังปv 2564 นี้ ธนาคารจะจัดงาน Thai Credit Charity ท่ัวประเทศ นอกจากเปVดพ้ืนท่ีคCาขายสำหรับผูCประกอบการรายย�อยฟรี 

รวมถึงการจัดอบรมใหCความรูCดCานการบริหารเงิน การรับ-จ�ายเงินผ�านระบบอิเล็กทรอนิกสR การรับสมัครงาน และกิจกรรมท่ีน�าสนใจ

จากพันธมิตรแลCว กรมป�าไมCยังออกบูธกิจกรรมร�วมกับธนาคารเพ่ือแจกจ�ายกลCาไมCมีค�าในงานดCวย โดยครั้งแรกจะจัดข้ึนในวันศุกรRท่ี 

9 เมษายน 2564 ท่ีตลาดมารวย ซอยหทัยราษฎรR 54 จ.ปทุมธานี ขอเชิญชวนผูCประกอบการรายย�อย และผูCสนใจรับกลCาไมCมาร�วม

งานในวันดังกล�าวดCวยครับ” สอบถามขCอมูลเพ่ิมเติมไดCท่ีสาขาสินเชื่อเพ่ือรายย�อย ธ.ไทยเครดิตฯ ทุกสาขาท่ัวประเทศ 



 

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือ กรมป�าไมC ร�วมผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว แจกกลCาไมC 1 ลCานตCน ในโครงการ “ลCานกลCาไมC กับธนาคารไทยเครดิต” 

03/31/2021  https://splendor-biz.com/8090/ 

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) แถลงความร�วมมือกรมป�าไมC แจกกลCาไมC 1 ลCานตCน ในโครงการ “ลCานกลCาไมC กับ

ธนาคารไทยเครดิต” เพ่ือเปWนส�วนหนึ่งในการผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว โดยนายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผูCจัดการ และนายกมลภู 

ภูริดิฐสกุล ผูCช�วยกรรมการผูCจัดการ กลุ�มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซRและสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด 

(มหาชน) พรCอมกับนายสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป�าไมC และนายสิทธิพงษR โกวพัฒนกิจ ผูCอำนวยการส�วนผลิตกลCาไมC

สำนักส�งเสริมการปลูกป�า ใหCเกียรติร�วมงาน เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2564 ณ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย สำนักงานใหญ� พรCอม

จับมือพันธมิตรเดินหนCาจัดงาน Thai Credit Charity ใหCความรูCดCานการบริหารเงิน เปVดพ้ืนท่ีคCาขายสำหรับผูCประกอบการรายย�อย

ฟรี ท่ัวประเทศ ตลอดปv 2564 นี้ 

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผูCจัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) เผยถึงท่ีมาของโครงการว�า 

“ธนาคารไทยเครดิตใหCความสำคัญกับการดำเนินกิจการท่ียั่งยืน โดยมุ�งเนCนการส�งเสริมความยั่งยืนในสามมิติ คือ ดCานสิ่งแวดลCอม 

ดCานสังคม และดCานธรรมาภิบาล ซ่ึงความร�วมมือกับกรมป�าไมCในการดำเนินโครงการ “ลCานกลCาไมC กับธนาคารไทยเครดิต” เปWนไป

ตามหลักการส�งเสริมความยั่งยืนดCานสิ่งแวดลCอม โดยมีวัตถุประสงคRเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีสีเขียวในประเทศใหCมากข้ึน 

รวมถึงบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลCอม ซ่ึงเราทุกคนสามารถมีส�วนร�วมไดC ตามปรัชญาท่ี

ธนาคารยึดม่ัน ‘Everyone Matters ใครไม�เห็น เราเห็น’ จึงอยากเชิญชวนผูCสนใจทุกท�านมาร�วมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวไปดCวยกัน” 

นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผูCช�วยกรรมการผูCจัดการ กลุ�มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซRและสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย 

จำกัด (มหาชน) กล�าวว�า “กลCาไมCท่ีนำมาแจกในโครงการเปWนพันธุRไมCมีค�า เช�น ไมCสัก ไมCพะยูง ไมCมะค�า ไมCยางนา ไมCแดง ฯลฯ ซ่ึง

สามารถปลูกในพ้ืนท่ีกรรมสิทธิ์และตัดขายไดC นำไปสู�การพัฒนาเศรษฐกิจผ�านอุตสาหกรรมป�าไมCท่ีเปWนป�าปลูกในอนาคต โดยตลอด

ท้ังปv 2564 นี้ ธนาคารจะจัดงาน Thai Credit Charity ท่ัวประเทศ นอกจากเปVดพ้ืนท่ีคCาขายสำหรับผูCประกอบการรายย�อยฟรี 

รวมถึงการจัดอบรมใหCความรูCดCานการบริหารเงิน การรับ-จ�ายเงินผ�านระบบอิเล็กทรอนิกสR การรับสมัครงาน และกิจกรรมท่ีน�าสนใจ

จากพันธมิตรแลCว กรมป�าไมCยังออกบูธกิจกรรมร�วมกับธนาคารเพ่ือแจกจ�ายกลCาไมCมีค�าในงานดCวย โดยครั้งแรกจะจัดข้ึนในวันศุกรRท่ี 

9 เมษายน 2564 ท่ีตลาดมารวย ซอยหทัยราษฎรR 54 จ.ปทุมธานี ขอเชิญชวนผูCประกอบการรายย�อย และผูCสนใจรับกลCาไมCมาร�วม

งานในวันดังกล�าวดCวยครับ” สอบถามขCอมูลเพ่ิมเติมไดCท่ีสาขาสินเชื่อเพ่ือรายย�อย ธ.ไทยเครดิตฯ ทุกสาขาท่ัวประเทศ 



 

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป�าไมC ร�วมผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว แจกกลCาไมC 1 ลCานตCน ในโครงการ ''ลCานกลCาไมC กับธนาคารไทยเครดิต'' 

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) แถลงความร�วมมือกรมป�าไมC แจกกลCาไมC 1 ลCานตCน ในโครงการ “ลCานกลCาไมC กับ

ธนาคารไทยเครดิต” เพ่ือเปWนส�วนหนึ่งในการผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว โดยนายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผูCจัดการ และนายกมลภู 

ภูริดิฐสกุล ผูCช�วยกรรมการผูCจัดการ กลุ�มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซRและสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด 

(มหาชน) พรCอมกับนายสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป�าไมC และนายสิทธิพงษR โกวพัฒนกิจ ผูCอำนวยการส�วนผลิตกลCาไมC

สำนักส�งเสริมการปลูกป�า ใหCเกียรติร�วมงาน เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2564 ณ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย สำนักงานใหญ� พรCอม

จับมือพันธมิตรเดินหนCาจัดงาน Thai Credit Charity ใหCความรูCดCานการบริหารเงิน เปVดพ้ืนท่ีคCาขายสำหรับผูCประกอบการรายย�อย

ฟรี ท่ัวประเทศ ตลอดปv 2564 นี้ 

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผูCจัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) เผยถึงท่ีมาของโครงการว�า 

“ธนาคารไทยเครดิตใหCความสำคัญกับการดำเนินกิจการท่ียั่งยืน โดยมุ�งเนCนการส�งเสริมความยั่งยืนในสามมิติ คือ ดCานสิ่งแวดลCอม 

ดCานสังคม และดCานธรรมาภิบาล ซ่ึงความร�วมมือกับกรมป�าไมCในการดำเนินโครงการ “ลCานกลCาไมC กับธนาคารไทยเครดิต” เปWนไป

ตามหลักการส�งเสริมความยั่งยืนดCานสิ่งแวดลCอม โดยมีวัตถุประสงคRเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีสีเขียวในประเทศใหCมากข้ึน 

รวมถึงบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลCอม ซ่ึงเราทุกคนสามารถมีส�วนร�วมไดC ตามปรัชญาท่ี

ธนาคารยึดม่ัน ‘Everyone Matters ใครไม�เห็น เราเห็น’ จึงอยากเชิญชวนผูCสนใจทุกท�านมาร�วมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวไปดCวยกัน” 

นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผูCช�วยกรรมการผูCจัดการ กลุ�มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซRและสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย 

จำกัด (มหาชน) กล�าวว�า “กลCาไมCท่ีนำมาแจกในโครงการเปWนพันธุRไมCมีค�า เช�น ไมCสัก ไมCพะยูง ไมCมะค�า ไมCยางนา ไมCแดง ฯลฯ ซ่ึง

สามารถปลูกในพ้ืนท่ีกรรมสิทธิ์และตัดขายไดC นำไปสู�การพัฒนาเศรษฐกิจผ�านอุตสาหกรรมป�าไมCท่ีเปWนป�าปลูกในอนาคต โดยตลอด

ท้ังปv 2564 นี้ ธนาคารจะจัดงาน Thai Credit Charity ท่ัวประเทศ นอกจากเปVดพ้ืนท่ีคCาขายสำหรับผูCประกอบการรายย�อยฟรี 

รวมถึงการจัดอบรมใหCความรูCดCานการบริหารเงิน การรับ-จ�ายเงินผ�านระบบอิเล็กทรอนิกสR การรับสมัครงาน และกิจกรรมท่ีน�าสนใจ

จากพันธมิตรแลCว กรมป�าไมCยังออกบูธกิจกรรมร�วมกับธนาคารเพ่ือแจกจ�ายกลCาไมCมีค�าในงานดCวย โดยครั้งแรกจะจัดข้ึนในวันศุกรRท่ี 

9 เมษายน 2564 ท่ีตลาดมารวย ซอยหทัยราษฎรR 54 จ.ปทุมธานี ขอเชิญชวนผูCประกอบการรายย�อย และผูCสนใจรับกลCาไมCมาร�วม

งานในวันดังกล�าวดCวยครับ” สอบถามขCอมูลเพ่ิมเติมไดCท่ีสาขาสินเชื่อเพ่ือรายย�อย ธ.ไทยเครดิตฯ ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

http://www.acnews.net/detailnews_eco.php?news_id=N256450596 



  ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย�อย จับมือกรมป�าไมC ร�วม

ผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว แจกกลCาไมC 1 ลCานตCน ในโครงการ “ลCานกลCาไมC กับธนาคารไทยเครดิต” 

มีนาคม 31, 2021   https://korkasaesatthakit.wordpress.com/2021/03/31/ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรา-8/ 

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) แถลงความร�วมมือกรมป�าไมC แจกกลCาไมC 1 ลCานตCน ในโครงการ “ลCานกลCาไมC กับ

ธนาคารไทยเครดิต” เพ่ือเปWนส�วนหนึ่งในการผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว โดยนายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผูCจัดการ และนายกมลภู ภูริ

ดิฐสกุล ผูCช�วยกรรมการผูCจัดการ กลุ�มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซRและสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) 

พรCอมกับนายสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป�าไมC และนายสิทธิพงษR โกวพัฒนกิจ ผูCอำนวยการส�วนผลิตกลCาไมCสำนักส�งเสริม

การปลูกป�า ใหCเกียรติร�วมงาน เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2564 ณ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย สำนักงานใหญ� พรCอมจับมือพันธมิตร

เดินหนCาจัดงาน Thai Credit Charity ใหCความรูCดCานการบริหารเงิน เปVดพ้ืนท่ีคCาขายสำหรับผูCประกอบการรายย�อยฟรี ท่ัวประเทศ 

ตลอดปv 2564 นี้ 

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผูCจัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) เผยถึงท่ีมาของโครงการว�า 

“ธนาคารไทยเครดิตใหCความสำคัญกับการดำเนินกิจการท่ียั่งยืน โดยมุ�งเนCนการส�งเสริมความยั่งยืนในสามมิติ คือ ดCานสิ่งแวดลCอม 

ดCานสังคม และดCานธรรมาภิบาล ซ่ึงความร�วมมือกับกรมป�าไมCในการดำเนินโครงการ “ลCานกลCาไมC กับธนาคารไทยเครดิต” เปWนไป

ตามหลักการส�งเสริมความยั่งยืนดCานสิ่งแวดลCอม 

โดยมีวัตถุประสงคRเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีสีเขียวในประเทศใหCมากข้ึน รวมถึงบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลCอม ซ่ึงเราทุกคนสามารถมีส�วนร�วมไดC ตามปรัชญาท่ีธนาคารยึดม่ัน ‘Everyone Matters ใครไม�เห็น 

เราเห็น’ จึงอยากเชิญชวนผูCสนใจทุกท�านมาร�วมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวไปดCวยกัน” 

นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผูCช�วยกรรมการผูCจัดการ กลุ�มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซRและสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย 

จำกัด (มหาชน) กล�าวว�า “กลCาไมCท่ีนำมาแจกในโครงการเปWนพันธุRไมCมีค�า เช�น ไมCสัก ไมCพะยูง ไมCมะค�า ไมCยางนา ไมCแดง ฯลฯ ซ่ึง

สามารถปลูกในพ้ืนท่ีกรรมสิทธิ์และตัดขายไดC นำไปสู�การพัฒนาเศรษฐกิจผ�านอุตสาหกรรมป�าไมCท่ีเปWนป�าปลูกในอนาคต โดยตลอด

ท้ังปv 2564 นี้ ธนาคารจะจัดงาน Thai Credit Charity ท่ัวประเทศ นอกจากเปVดพ้ืนท่ีคCาขายสำหรับผูCประกอบการรายย�อยฟรี 

รวมถึงการจัดอบรมใหCความรูCดCานการบริหารเงิน การรับ-จ�ายเงินผ�านระบบอิเล็กทรอนิกสR การรับสมัครงาน และกิจกรรมท่ีน�าสนใจ

จากพันธมิตรแลCว กรมป�าไมCยังออกบูธกิจกรรมร�วมกับธนาคารเพ่ือแจกจ�ายกลCาไมCมีค�าในงานดCวย โดยครั้งแรกจะจัดข้ึนในวันศุกรRท่ี 

9 เมษายน 2564 ท่ีตลาดมารวย ซอยหทัยราษฎรR 54 จ.ปทุมธานีขอเชิญชวนผูCประกอบการรายย�อย และผูCสนใจรับกลCาไมCมาร�วม

งานในวันดังกล�าวดCวยครับ” สอบถามขCอมูลเพ่ิมเติมไดCท่ีสาขาสินเชื่อเพ่ือรายย�อย ธ.ไทยเครดิตฯ ทุกสาขาท่ัวประเทศ 



 

ซีพีเอฟ กรมป�าไมC และชุมชน ร�วมฟ~�นฟูป�าเขาพระยาเดินธง 7,000 ไร� 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564   https://www.matichon.co.th/advertorial/news_2651700 

บริษัท เจริญโภคภัณฑRอาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  ร�วมกับกรมป�าไมC และชุมชน สานต�อโครงการ “ซีพีเอฟ รักษRนิเวศ ลุ�ม

น้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง” จ.ลพบุรี ระยะท่ี 2 เดินหนCาซ�อมแซมฝายชะลอน้ำเพ่ือฟ~�นฟูป�าไมC บรรเทาผลกระทบจากการการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสรCางความม่ันคงทางอาหารใหCกับชุมชน ตามเป9าหมายความยั่งยืน 2030 ของซีพีเอฟ และองคRการ

สหประชาชาติ หรือ SDGs 

โดยในระยะท่ี 1  เริ่มตCนต้ังแต�ปvพ.ศ. 2559-2563 สามารถอนุรักษRและฟ~�นฟูป�ารวม 5,971 ไร�กลับสู�ความอุดมสมบูรณR ซ่ึงผลเปWนท่ี

น�าพึงพอใจจึงไดCขยายเขCาสู�ระยะท่ี 2 จำนวน 7,000 ไร� โดยมีระยะดำเนินการต้ังแต�ปvพ.ศ. 2564-2568 

ว�าท่ีรCอยตรีทรงพล แป9นแกCว นายอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เผยว�า เขาพระยาเดินธงถือเปWนป�าตCนน้ำของภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมของประเทศ ความร�วมมือดำเนินโครงการนี้ใหCเกิดความยั่งยืน จะส�งผลดีต�อชุมชนในพ้ืนท่ี ช�วยพัฒนาเศรษฐกิจใน

ทCองถ่ินและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

ดCานคุณบัญชา ขาวเมืองนCอย รองกรรมการผูCจัดการอาวุโส ซีพีเอฟ และรองประธานคณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษRนิเวศ ลุ�ม

น้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง เผยว�า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจดCวยความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดลCอม ภายใตCกลยุทธR 3 เสาหลักซ่ึง

ประกอบดCวย “อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน ดินน้ำป�าคงอยู�” จึงขอร�วมเปWนส�วนหนึ่งของการส�งมอบผืนป�าท่ีอุดมสมบูรณR เพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียวใหCประเทศ เปWนแหล�งตCนน้ำ และเปWนแหล�งอาหารท่ียั่งยืนของชุมชน 

สำหรับกิจกรรมแรกของปvนี้ ทีมจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต�างๆ 200 คน เจCาหนCาท่ีจากสำนักจัดการทรัพยากรป�าไมCท่ี 5 จังหวัด

สระบุรี และตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีไดCร�วมกันซ�อมแซมฝายชะลอน้ำ 6 ฝาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชะลอการไหลของน้ำและดัก

ตะกอนก�อนเขCาสู�ฤดูฝน 

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังไดCขยายผลสรCางความม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืนใหCกับชุมชนใกลCเคียง โดยส�งเสริมใหCคนในชุมชนมีส�วนร�วม

ผลิตอาหารท่ีปลอดภัย จากการทำโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และโครงการปล�อยปลาลงเข่ือน ทำใหCชุมชนมีแหล�งอาหารไวC

บริโภคเอง และตระหนักรูCคุณค�าของป�าและน้ำ 



 

1 เม.ย. 64 https://siamrath.co.th/n/231955 

เพ่ิมประสิทธิภาพ...ว�าท่ีรCอยตรีทรงพล แป9นแกCว นายอำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี เปWนประธานกิจกรรมอนุรักษRและฟ~�นฟูป�าใน

โครงการ ซีพีเอฟ รักษRนิเวศ ลุ�มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมี ภูมินพศR บุญบันดาร ผอ.

สำนักจัดการทรัพยากรป�าไมCท่ี 5 นำเจCาหนCาท่ีกรมป�าไมCร�วมกิจกรรม และ บัญชา ขาวเมืองนCอย รอง กก.ผจก.อาวุโส ซีพีเอฟ/รอง

ประธานคณะทำงานโครงการฯ นำจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต�างๆ ซ�อมแซมฝายชะลอน้ำ เปWนกิจกรรมแรกของปv 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

#ผูCอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไมC ท่ี 1 (เชียงใหม�) ร�วมกับ พยัคฆRไพรกรมป�าไมC 

31/03/2021   https://www.muanchononlinenews.com/131602 

นำนโยบาย รมว.ทส. มาปฏิบติัตรวจยึดพ้ืนท่ีอCางการครอบครองท่ีป�าโดย ส.ค.1 

มูลค�านับ 100 ลCาน รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลCอม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) มีนโยบายใหCยับยั้งการบุก

รุกทำลายป�า โดยบูรณาการหน�วยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือปฏิบัติการตรวจสอบการบุกรุก ยึดถือ ครอบครองท่ีดินป�าไมCแบบผิดกฎหมาย

ของกลุ�มทุน และผูCมีอิทธิพล ท่ัวประเทศ นายอดิศร นุชดำรงคR อธิบดีกรมป�าไมC ผูCอำนวยการศูนยRปฏิบัติการพิทักษRป�า (ศปก.พป.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลCอม ไดCสั่งการใหCหน�วยงานในสังกัด ดำเนินการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว�าดCวย

การป�าไมC ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบโดยเฉียบขาด 

 



วันท่ี 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายกมล นวลใย ผูCอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไมC ท่ี 1 (เชียงใหม�) พรCอมดCวยนาย

สัมพันธRพุฒดCวง ผูCอำนวยการศูนยRป�าไมCเชียงใหม� ร�วมกับ นายชัยชาญ กิจศักดาภาพ หัวหนCาหน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ 

(พยัคฆRไพร) และเจCาหนCาท่ีฝ�ายปกครองจังหวัดเชียงใหม� ประชุมหารือตามนโยบาย รมว.ทส.ใหCยับยั้งการบุกรุกทำลายป�า โดยบูรณา

การหน�วยงานท่ีเก่ียวขCองเพ่ือปฏิบัติการตรวจสอบการบุกรุก ยึดถือครอบครองท่ีดินป�าไมCแบบผิดกฎหมายของกลุ�มทุนและผูCมี

อิทธิพล และลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขCอเท็จจริงกรณีไดCรับขCอรCองเรียนตามท่ีมีผูCรCองเรียนไปยังผูCตรวจการแผ�นดิน ขอใหCตรวจสอบการ

ประกอบกิจการใหCบริการเก่ียวกับการผจญภัย โรยตัวและโหนสลิง (Zipline) ณ Flight Of The Gibbon 

ซ่ึงเปVดใหCบริการในพ้ืนท่ีบCานแม�กำปอง ตำบลหCวยแกCว อำเภอแม�ออน จังหวัดเชียงใหม� จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ปรากฏ

ว�า พ้ืนท่ีดังกล�าวอCางการครอบครองโดย ส.ค.1 จำนวน 3 ฉบับ รวมเนื้อท่ี 29 ไร� แต�จากการตรวจสอบนำชี้ของผูCครอบครองพบว�า 

ครอบครองพ้ืนท่ีรวม 60-2-92 ไร� ซ่ึงพ้ืนท่ีอยู�ในเขตป�าสงวนแห�งชาติ ป�าแม�ออน สภาพพ้ืนท่ีท่ีอCางการครอบครองเปWนป�ารกชัฏ ไม�

พบการทำประโยชนRโดยการปลูกพืชผลอาสินแต�อย�างใด การแจCงการครอบครอง ส.ค.1 ท้ัง 3 ฉบับ ดังกล�าวไม�ก�อใหCเกิดสิทธิ์ตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน จึงเปWนความผิดตามกฎหมายป�าไมC จึงไดCร�วมกันรCองทุกขRกล�าวโทษต�อ พนง.สอบสวน สภ.แม�ออน ดำเนินคดี

ตามกฎหมายว�าดCวยการป�าไมCต�อผูCอCางการครอบครองพ้ืนท่ีจำนวน 1 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

'ทวี ไกรคุปตR'เบ้ียวนำชี้ท่ีดิน ยันตัวเอง-ลูกไม�เคยรุกป�า 

ตำรวจปทส.-กรมป�าไมC เขCาตรวจสอบท่ีดิน "ทวี ไกรคุปตR" คดีรุกป�า แต�ไม�มาตามนัด เจCาตัวยันเลื่อนนัดไป 28 พ.ค. เหตุป�วยเทCาบวม 

จวกโดนปรักปรำ พรCอมขอความเปWนธรรมจากสังคม ยันตัวเอง-ลูกสาวไม�เคยรุกป�า  

พฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน 2564   https://www.dailynews.co.th/regional/834450 

เม่ือวันท่ี 1 เม.ย. ผูCสื่อข�าวรายงานว�า วานนี้ (31 มี.ค.) นายพงษRศักด์ิ สุขมงคล หัวหนCาหน�วยป9องกันรักษาป�า รบ.2 (บCานบ�อหวี) นายชาติ

ชาย  ถ่ินโพธิ์วงศR ปลัด อบต.ท�าเคย และเจCาหนCาท่ีท่ีดินอ.สวนผึ้ง ตำรวจ บก.ปทส. ร�วมตรวจสอบท่ีดินของนายทวี ไกรคุปตR บิดาของ น.ส.

ปารีณา ไกรคุปตR ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พ้ืนท่ีหมู�ท่ี 9 ต.ท�าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี หลังนายวีระ สมความคิด เลขาธิการ

เครือข�ายประชาชนตCานคอรRรัปชัน ไดCแจCงความตามคดีอาญาท่ี 419/2562 ใหCดำเนินคดีนายทวี ไกรคุปตR เพราะเชื่อว�า มีการบุกรุก

ครอบครองท่ีดินของรัฐโดยมิชอบดCวยกฎหมาย รวมท้ังหมด 7 แปลงมีพ้ืนท่ีจำนวน 1,039 ไร� 2 งาน 92 ตารางวา ทางตำรวจ บก.ปทส. 

ไดCรับโอนคดีมาดำเนินการ พรCอมอยู�ในกระบวนการการสอบสวนคดีอาญาท่ี 2/2563 และ 3/2563 ตามท่ีสำนักงานตำรวจแห�งชาติ

อนุญาตใหCสอบสวนคดีอาญาท่ี 419/2562 และ 420/2562 จึงมีความจำเปWนในการตรวจสอบประเภทท่ีดิน รังวัดพ้ืนท่ี จำนวนเนื้อท่ีดิน 

และตำแหน�งท่ีดินบริเวณโดยรอบแปลงท่ีดินท่ีเกิดเหตุ โดยใหCนายทวี นำชี้แนวเขตและแสดงหลักเอกสารสิทธิ  

จากการสอบถามตำรวจ บก.ปทส. ทราบว�า วันนี้ไดCมาตามนัดหมายท่ีคุณทวี ไดCนัดหมาย แต�เนื่องดCวยคุณทวี ไดCแจCงเลื่อนวัน ไม�มา

ตามนัดหมาย จึงทำใหCไม�สามารถเขCาพ้ืนท่ีตรวจสอบอะไรไดC ดCวยเพราะไม�มีคนนำชี้และอนุญาตเขCาพ้ืนท่ี เจCาหนCาท่ีท้ังหมดจึงตCอง

เดินทางมายังหน�วยป9องกันและพัฒนาป�าไมCสวนผึ้ง รบ.2 (บCานบ�อหวี) เพ่ือตรวจสอบของกลางท่ีไดCทำการตรวจยึดไวC เม่ือวันท่ี 7 

ก.พ.63 ท่ีผ�านมา คือเลื่อยวงเดือนท่ีมีขนาดเกินตามท่ีกฏหมายกำหนด และทำหนังสือลงบันทึกการตรวจสอบไวC หลังจากนี้จะ

ดำเนินการตามข้ันตอนกระบวนการทางกฏหมายต�อไป โดยจะรวบรวมสำนวนสอบสวน พยานหลักฐานท้ังหมดส�งฟ9องต�อไป 

ดCาน นายพงษRศักด์ิ สุขมงคล กล�าวว�า ไดCร�วมกันกับตำรวจ บก.ปทส. กรมป�าไมC กรมท่ีดิน ปลัด อบต.ท�าเคย มาตามนัดหมายท่ีนาย

ทวีไดCนัดลงพ้ืนท่ีตรวจสอบและจะแสดงโฉนดท่ีดิน นส.3 ใหCดู แต�ปรากฏว�า นายทวีไม�มา ขอเลื่อนนัดหมาย แต�ไม�มีการแจCงล�วงหนCา 

ตนและเจCาหนCาท่ีทราบว�าขอเลื่อนนัด เม่ือมาถึงพ้ืนท่ีแลCว เจCาหนCาท่ีท้ังหมดจึงมายังหน�วยป9องกันและพัฒนาป�าไมCสวนผึ้ง รบ.2 

(บCานบ�อหวี) เพ่ือขยายผลของกลางท่ีไดCทำการยึดไวCเปWนหลักฐาน เม่ือวันท่ี 7 ก.พ.63 ท่ีผ�านมา คือแท�นเลื่อยวงเดือน ท่ีครอบครอง

โดยไม�ไดCขออนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมC เพราะใบวงเดือนมีรัศมี 24 นิ้ว และมอเตอรRท่ีใชCมอเตอรR 5 แรงมCา ซ่ึงเกินกำหนดจะตCองขอ

อนุญาตจากหน�วยงานราชการในการติดต้ัง เพราะว�าในการตรวจยึดครั้งแรก พบมีร�องรอยการแปรรูปไมCท�อน เช�น ไมCยูคา ไมCสน ซ่ึง

เปWนตCนไมCนอกประเภทถือไม�ผิด แต�ตัวเลื่อยนี้ ผิดกำหนดตCองทำการตรวจยึดไวC 



ต�อมาผูCสื่อข�าวไดCติดต�อไปยัง นายทวี ไกรคุปตR เพ่ือสอบถึงการเลื่อนนัดหมาย เจCาตัวชี้แจงว�า ตามท่ี ผบก.ปทส. ไดCสั่งการใหCตำรวจ 

บก.ปทส. กรมป�าไมC เจCาหนCาท่ี อ.สวนผึ้ง และอบต.ท�าเคย รวมประมาณ 20 คน มาท่ีไร�ของตน โดยอCางว�ามาตามนัดท่ีตนไดCนัดไวC 

เพ่ือตรวจเอกสารสิทธิ์ นส.3 และตรวจสอบท่ีดินของตน ทำใหCตนรูCสึกงงมาก เพราะทาง บก.ปทส.ไม�ไดCมีหนังสือแจCงมายังตนว�าใหC

ตนเขCามาชี้จุดเขตท่ีดินท่ีตนถือสิทธิ์อยู� และนำเอกสารสิทธิ์มาแสดงในวันนี้ ซ่ึงตามท่ีเปWนข�าวว�า ตนนัดแลCวไม�มา คนท่ีพูดน�าจะถอด

เครื่องแบบ ตำรวจ ปทส. มาพูด ถือเปWนการปรักปรำตนเปWนขCอความเท็จ ทำใหCตนเสียหาย เหมือนตนไม�รับผิดชอบต�อหนCาท่ีของ

ตนเอง ตนยืนยันไดCว�าตนไม�เคยไดCรับหนังสือนัดหมายในวันนี้ 

นายทวี กล�าวต�อว�า ตามขCอเท็จจริง ตนนัดล�วงหนCาไวCนานแลCว จะมานำชี้เขตท่ีดินท่ีตนครอบครอง ในวันท่ี 28 มี.ค.ท่ีผ�านมา แต�

ขณะนั้นตนเปWนโรคเทCาบวม เพราะเขียนหนังสือมากและยืนมาก หมอไดCนัดตนในวันท่ี 24 มี.ค. และตนไดCทำหนังสือถึง ผบก.ปทส. 

เพ่ือขอเลื่อนนัดในวันท่ี 28 มี.ค. โดยหนังสือไดCออกในวันท่ี 25 มี.ค. เหตุเพราะตนเทCาบวมมาไม�ไดC ตนมีเอกสารยืนยันใบรับรอง

แพทยRแนบไปดCวย เพ่ือยืนยันว�า ตนไม�ไดCพูดเท็จ ใหCเปWนหลักฐานไวC โดยตนขอเลื่อนเปWนวันท่ี 28 พ.ค. หรืออีก 2 เดือน เนื่องจากตน

อายุ 83 ปvแลCว การรักษาทุกอย�างสภาพร�างกายเลือดลมอาจจะไม�ดีเหมือนคนอ่ืนๆท่ัวไป  ตนยังไดCแจCงกับผบก.ปทส.ว�า ถCามี

เหตุขัดขCองอะไรใหCแจCงมากลับมาท่ีตนดCวย แต�จนมาถึงวันนี้ก็ไม�มีหนังสือแจCงกลับมาแต�อย�างใด แต�วันนี้ท�านกลับมีคำสั่งใหC

เจCาหนCาท่ีท่ีเก่ียวขCองมาท่ีไร�ของตน เพ่ือใหCตนไปชี้นำตรวจตามจุดท่ีนัดไวC ท้ังนี้ท่ีตนขอเลื่อนไปแลCว ตำรวจป�าไมCบอก ตนนัดไวCแลCว

ไม�มา เปWนการพูดเท็จ พูดปรักปรำตน เหมือนตนไม�รับผิดชอบต�อตนเอง ถCาไม�จริงฟ9องไดCเลย ถCาไม�ฟ9องแสดงว�าจริง ตนเปWนคนรักษา

ชื่อเสียงไม�อยากใหCตัวเองเสียหาย 

นายทวี กล�าวอีกว�า ส�วนเอกสารสิทธิท่ีพูดถึงเปWนเอกสารสิทธิ์ ท่ีตนซ้ือมา ออกใหCในวันท่ี 8 ม.ค.2516 มี 3 แปลง ปv 2518 มี 150 ไร� 

ออกมา 50 กว�าปv แลCวตนซ้ือต�อเขามาอีกทีนึง ตนไม�เคยรูCจักเจCาของท่ีแปลงนี้ ซ้ือโดยมีนายหนCามาขายใหCตน นัดไปโอนเงินกันท่ี

ท่ีดินสวนผึ้ง ตนซ้ือ 2 ครั้งท่ีดิน 3 แปลง โดยเจCาของไดCนำเงินท่ีตนซ้ือท่ีดิน นำไปไถ�ถอนกับธนาคารและโอนท่ีเปWนชื่อของตน ท่ีดิน

ท้ังหมด 9 ไร� มีท่ีติดถนนทางหลวงสายหลักจอมบึง, สวนผึ้ง และบCานบึง ผูCบังคับการไดCออกหมายกล�าวหาตน ว�าไดCท่ีมาโดยมิชอบ 

ตาม พ.ร.บ.ป�าไมC 2484 มาตรา 40 (1) ตนไดCโอนมาในวันท่ี 27 ส.ค.2523 ออกปv 2516 เกือบ 50 ปvแลCวก็อยู�มานานแลCว เปWนแบบ

นี้มานานแลCว ท่ีบริเวณนั้นนับ 1,000 ไร� ไม�มีพ้ืนท่ีป�าเลย มีแต�ท่ีชาวบCานปลูกมันสำปะหลัง อCอย สับปะรด ในหมู�ท่ี 9 ท�าเคย สวนผึ้ง 

ใกลCตีนเขาสนเปWนเขตติดอ.สวนผึ้ง ยาวเปWนพันเปWนหม่ืนแสนไร�ไม�มีพ้ืนท่ีป�าแลCว 

นายทวี กล�าวต�อว�า จนมาถึงปv 2562 นายอรรถพล เจริญพันษา อธิบดีกรมป�าไมC (ในขณะนั้น) ไปแจCง ผบก.ปทส. ใหCดำเนินคดีตนออก

เอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ พ้ืนท่ีป�าตาม พ.ร.บ.ท่ีพูดถึง ตนจึงขอความเปWนธรรมกับสังคมตนไม�ไดCบุกรุกป�า ตามขCอกล�าวหาอันนั้น ผูCใหญ�บCาน

ท้ังตำบลก็มาเปWนพยานไดC กล�าวหาตน ตนไม�มีป]ญหาอะไร ถCาอธิบดีกรมป�าไมCกล�าวหา คนท่ีออกเอกสารสิทธิ์อย�างตนมีนับ 10 ราย ท้ัง

จอมบึง สวนผึ้ง ตCองกล�าวหาตCองใชCกฎหมายอยู�ในมาตรฐานเดียวกัน เสมอภาคเท�าเทียมกัน ไม�ใช�เลือกปฏิบัติกับตนและลูกสาวของตน  

นายทวี กล�าวเพ่ิมเติมว�า ตนขอความเปWนธรรมจากสังคมดCวย ตนและลูกสาวไม�เคยรุกป�า แต�ตCองมารับชะตากรรม แลCวผูCท่ีมีเอกสารสิทธิ์ 

ประเภทท่ีผิดกฎหมายนี้นับแสนราย เปWนเอกสาร อปท.ท้ังนั้นเลย เอกสารสิทธิ์ 50 ปvยังโดน แลCวอปท.ไม�ตCองพูดถึง ถือผิด พ.ร.บ.ป�าไมC 

2484 มาตรา 40 (1) แลCวอธิบดีกรมป�าไมC ถึงเลือกปฏิบัติแต�กับตนและลูกสาวตน 2 รายเท�านั้น ยังมีอีกแสนรายท่ีถือเอกสารสิทธิ์อปท. 

ทำไมไม�ใชCกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน เสมอภาคเท�าเทียมกัน ตนจึงขอเรียกรCองขอความเปWนธรรมกับสังคมดCวย 



 

ป.ป.ช.ยโสธร ขับเคลื่อนการป9องกันการทุจริตดCานทรัพยากรสาธารณะ 

31 มี.ค. 2564   https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210331182415095 

        นายอดุลยR วันดี ผูCอำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร เปWนประธานเปVดโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการ

ติดตามมาตรการป9องกันการทุจริตดCานทรัพยากรสาธารณะในพ้ืนท่ีจังหวัด ประจำปv 2564  ณ โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลดR อำเภอเมือง 

จังหวัด. ยโสธร โดยมีเจCานCาท่ีป�าไมCยโสธร,ชมรม Strong – จิตพอเพียงตCานทุจริตจังหวัดยโสธร เขCาร�วมเป9นจำนวนมาก 

        ภายหลังประธานกล�าวเปVดงานไดCมอบใบประกาศและโล�รางวัลป�าชุมชนดีเด�นจังหวัดยโสธร พรCอมกันนี้ไดCบรรยายเรื่อง”ขCอ

กฎหมายควรรูCเก่ียวกับทรัพยากรป�าไมC” และการมีส�วนร�วมในการป9องกันการทุจริตดCานทรัพยากรป�าไมC/พรบ.ป�าไมCชุมชน พ.ศ.2562” 

นอกจากนี้ในช�วงบ�ายไดCแบ�งกลุ�มร�วมกิจกรรมสรุปบทเรียนในช�วงเชCา ซ่ึงมีวิทยากรจากศูนยRป�าไมCยโสธรมาใหCความรูCในครั้งนี้อีกดCวย 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส�ง‘ฮ.’ช�วยเพ่ิมดับไฟป�าเหนือ 

31 มี.ค. 2564  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6240198 

ส�งฮ.ดับไฟเพ่ิม 3 ลำขนขนน้ำอีก 3.6 หม่ืนลิตร ระดมจนท.120 นาย สกัดวอดป�าสะเมิงเผยเพลิงลาม ท้ังภูเขาแลCว 50 ไร� ระดมทำ

แนวกันไฟ ขCามคืน ผูCว�าฯเชียงใหม�แจงสภาพพ้ืนท่ีลาดชัน เปWนผาหิน ป�าไผ�แหCงนาน 3 ปv ทำใหCดับไฟยาก รองแม�ทัพภาค 3 ส�งหน�วย

ลาดตระเวนตรวจเขCมป9องกันไฟลุกซ้ำ รมต.ท็อปขออภัยชาวเชียงใหม� หวั่นอากาศกดทับ ส�งผลฝุ�น พีเอ็ม 2.5 คลุมเมือง ดCานอธิบดี

ปภ.ยัน คุมไฟป�าไดCแลCว 

ผูCสื่อข�าวรายงานว�าจากเหตุการณRไฟป�าบนดอยบCานศาลา ต.สะเมิงใตC อ.สะเมิง จ.เชียงใหม� ลุกลามไหมCท้ังภูเขาจนคลCายภาพภูเขา

ไฟ เหตุเกิดต้ังแต�เม่ือวันท่ี 28 มี.ค. ต�อเนื่องถึงวันท่ี 29 มี.ค. ตามข�าวท่ีเสนอมานั้น 

สถานการณRล�าสุด เม่ือวันท่ี 30 มี.ค. นายจักรา ดิษยนันทR หัวหนCาสถานีควบคุมไฟป�าสะเมิง กล�าวว�า เจCาหนCาท่ีสถานีควบคุมไฟป�า

ขุนขาน-สะเมิง สบอ.16 ชุดเหยี่ยวไฟ กรมป�าไมCและชุดอาสาดับไฟของหมู�บCานไดCร�วมกันควบคุมไฟ โดยการดับและทำแนวกันไฟ

เพ่ือสกัดไฟ ต้ังแต�เชCาวานนี้ โดยมีเฮลิคอปเตอรRของ ทส. 2 ลำ บินสนับสนุนท้ิงน้ำ 40 เท่ียว ซ่ึงการปฏิบัติงานเปWนไปดCวยความยาก 

เนื่องจากเปWนเขาสูง ผาหิน และเปWนป�าไผ�แหCง ไฟไหมCรุนแรงควบคุมไดCยาก ประกอบกับพ้ืนท่ีดังกล�าวไม�ไดCเกิดไฟป�านานถึง 3 ปvทำ

ใหCเกิดการสะสมของเชื้อเพลิง จึงทำใหCไฟลุกลามอย�างรวดเร็ว จนตCองเสริมกำลัง เจCาหนCาท่ีภาคพ้ืนดินอีก 24 นาย รวมเปWน 50 นาย 

ข้ึนไปทำแนวกันไฟจนควบคุมสถานการณRไฟใหCอยู�ในวงจำกัด แต�ยังมีไฟป�าบางจุดท่ีเจCาหนCาท่ีเขCาไปไม�ไดC เนื่องจากเปWนหนCาผาสูงชัน 

จึงไดCทำแนวกันไฟป9องกันการลุกลามไปพ้ืนท่ีอ่ืน พรCอมวางกำลังเจCาหนCาท่ีเฝ9าระวังตลอด 24 ชั่วโมงจนกว�าจะควบคุมไฟป�าไดC

ท้ังหมด โดยเบ้ืองตCนคาดว�ามีพ้ืนท่ีป�าไดCรับความเสียหายประมาณ 50 ไร� 

ดCานนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตยR ผวจ.เชียงใหม� กล�าวว�า ตามท่ีเกิดสถานการณRการเกิดจุดความรCอนในเขตพ้ืนท่ีอ.สะเมิง ในช�วงบ�าย

วันท่ี 29 มี.ค. จำนวน 7 จุด ในเขตป�าอนุรักษR ต.สะเมิงใตC 3 จุด เขตป�าอนุรักษR ต.สะเมิงเหนือ 1 จุด และเขตป�าสงวนฯ ซ่ึงเปWนพ้ืนท่ี

บริหารจัดการเชื้อเพลิงอีก 3 จุด และมีการเผยแพร�ภาพในสื่อโซเชี่ยล จากการตรวจสอบพบว�าเปWนเหตุการณRท่ีเกิดข้ึนเม่ือ วันท่ี 28 

มี.ค. บริเวณพ้ืนท่ีบCานศาลา-ป�ากลCวย หมู� 4 ต.สะเมิงใตC ซ่ึงเปWนพ้ืนท่ีลาดชัน เปWนผาหิน มีลักษณะเปWนป�าไผ�แหCงและไม�มีการเผาไหมC

มานาน 3 ปv ทำใหCไม�สามารถดับไฟไดCอย�างรวดเร็ว และล�าสุดไดCเพ่ิมกำลัง เฮลิคอปเตอรRเปWน 3 ลำ เขCาดับไฟ พรCอมกำลังเจCาหนCาท่ี

อีก 120 นาย ร�วมทำแนวกันไฟเพ่ิมเติม โดยคาดว�าจะจำกัดพ้ืนท่ีเผาไหมCจากเหตุการณRดังกล�าวไดCในวันนี้ 



พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม�ทัพภาค ท่ี 3 ในฐานะรองผูCบัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณRไฟป�าหมอกควันและ ฝุ�น

ละอองภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 ส�วนหนCา เปVดเผยว�า ไดCจัดชุดลาดตระเวน 2 ชุดปฏิบัติการ จากกองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหาร

ราบท่ี 7 และกองพันพัฒนาท่ี 3 จำนวน 20 นาย พรCอมจัดอากาศยาน KA-32 ของกรมป9องกันและบรรเทาสาธารณภัย อากาศยาน 

BT-67 เฮลิคอปเตอรR AS-350 B2 จาก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และเฮลิคอปเตอรR AS-350 B2-1106, 1117 จำนวน 2 ลำ 

จากทส. สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป�าพ้ืนท่ีบCานสะเมิง และวันท่ี 30 มี.ค.-1 เม.ย. จัดกำลังออกลาดตระเวน ในจ.เชียงใหม�อย�าง

ต�อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมความเขCมขCนในการเฝ9าระวังการเกิดไฟป�า โดยกำลังจากมณฑลทหารบกท่ี 33 ร�วมกับหน�วยดับไฟป�าเคลื่อนท่ีผา

ลาด สถานีควบคุมไฟป�าภูพิงคRเขCาลาดตระเวนพ้ืนท่ีบCานขุนช�างเค่ียน ถึงอ�างเก็บน้ำหCวยตึงเฒ�า อ.แม�ริม 

พล.ต.ถนัดพลกล�าวต�อว�า ขณะท่ีกรมรบพิเศษท่ี 5 จัดกำลังร�วมกับเจCาหนCาท่ีอุทยานแห�งชาติศรีลCานนาเขCาลาดตระเวนในพ้ืนท่ี

อุทยานแห�งชาติศรีลานนา อ.แม�แตง อ.พรCาว และกำลังทหารจากกองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 7 เขCาปฏิบัติการ

ลาดตระเวนพ้ืนท่ี บCานเมืองนะ, บCานเมืองงาย, บCานแม�แมะ, บCานทุ�งขCาวพวงและบCานปVงโคCง (ดอยหลวง) อ.เชียงดาว โดยกำลัง

ทหารจากกองพันสัตวRต�างๆ กรมการสัตวRทหารบก นำกำลังเขCาปฏิบัติการพ้ืนท่ีสวนเกษตรวิชญา ต.โป�งแยง อ.แม�ริม โดยร�วมกับ

หน�วยดับไฟป�าเคลื่อนท่ีแม�แมะ สถานีควบคุมไฟป�าภูพิงคR 

ท่ีทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลCอม (ทส.) ใหCสัมภาษณRก�อนการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ถึงเหตุการณRไฟป�าอ.สะเมิงว�า ไดCรับรายงานสถานการณRล�าสุดว�าดับไฟไดCเรียบรCอยแลCว 

เม่ือถามว�าตCนเหตุเกิดจากฝvมือมนุษยRหรือธรรมชาติ นายวราวุธกล�าวว�า โอกาสท่ีจะเกิดไฟป�าตามธรรมชาติในประเทศไทยมีไม�ถึง 1 

เปอรRเซ็นตR ส�วนใหญ�เกิดจากฝvมือมนุษยR ไม�ว�าจะเปWนดCวยความต้ังใจ หรือบางครั้งไม�ไดCต้ังใจ คือบางคนอาจจะเผาเพียงแค�พ้ืนท่ีส�วน

หนึ่ง แต�ไฟลุกลามจนเกิดสถานการณRอย�างท่ีเห็น สิ่งเหล�านี้จึงเปWนสาเหตุใหCทส. ตCองร�วมมือกับภาคเอกชนและประชาชน เก็บ

เชื้อเพลิงต�างๆ ในโครงการชิงเก็บก�อนเผา แต�ไม�วายก็ยังเกิดสถานการณRเช�นนี้อีก ซ่ึงก็เปWนเรื่องน�าเสียใจ และตCองขออภัยชาวจ.

เชียงใหม� ท่ีเกิดสถานการณRเช�นนี้ ซ่ึงไดCจัดกำลังพลเตรียมรับมือกับสถานการณR เม่ือถามว�าจากเหตุการณRดังกล�าว จะทำใหCปริมาณ

ฝุ�นพีเอ็ม 2.5 เพ่ิมมากข้ึนหรือไม� นายวราวุธ กล�าวว�า หากมีสภาพอากาศกดทับ ก็จะทำใหCพีเอ็ม 2.5 รุนแรงข้ึน 

ดCานนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป9องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล�าวว�า ปภ.ไดCสนับสนุนเฮลิคอปเตอรR KA-32 

พรCอมกำลังพลจากกองทัพบกและชุดเผชิญสถานการณRวิกฤต (ERT) รวม 8 นาย ปฏิบัติการดับไฟป�าในพ้ืนท่ีป�าสงวนบCานสะเมิง ต.

สะเมิงใตC โดยช�วงเชCาวันนี้ข้ึนบินปฏิบัติการดับไฟป�าแลCวรวม 12 เท่ียวบิน ปริมาณน้ำดับไฟ 36,000 ลิตร และยังคงข้ึนบินดับไฟ

อย�างต�อเนื่อง โดยล�าสุดควบคุมสถานการณRไฟใหCอยู�ในวงจำกัดไดCแลCว ท้ังนี้ หากประชาชนประสบเหตุสาธารณภัย แจCงขอความ

ช�วยเหลือไดCทางไลนR “ปภ.รับแจCงเหตุ 1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และทาง สายด�วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 

ชั่วโมง 

 


