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 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

- เทียบท�าหน�า3: ครึ่งทาง (ไทยรัฐ 30 มีนาคม 2564 หน�า 3) 

 

ข�าวเว็บไซต+ 

แสดงความยินดีกับ “นายชีวะภาพ ชีวะธรรม” เนื่องจากได�รับตำแหน�งรองอธิบดีกรมป2าไม� (onbnews 29 มีนาคม 2564) 

https://onbnews.today/post/50801 

3 หมู�บ�าน พ้ืนท่ีเสี่ยงไฟป2า ในอำเภอแม�สะเรียง เร�งจัดทำเสวียนกักเก็บน้ำ เพ่ือดับไฟฉุกเฉิน ลดความเสียหายในพ้ืนท่ีป2า  

(สำนักข�าว กรมประชาสัมพันธM 29 มีนาคม 2564) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210329123530125  

หน�วยปVองกันและพัฒนาป2าไม�แม�ลาน�อย ตรวจสอบพ้ืนท่ีไฟไหม�ป2า บริเวณบ�านส�มป2อย เสียหาย 630 ไร� ย้ำประกาศอำเภอ  

ห�ามเผาเด็ดขาดถึง 30 เมษายนนี้ (สำนักข�าว กรมประชาสัมพันธM 29 มีนาคม 2564)  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210329114513111 

กรมป2าไม�-ชุมชน-ซีพีเอฟ ร�วมพลิกฟ̂_นป2าเขาพระยาเดินธง สร�างแหล�งอาหารยั่งยืน เรียนรู�อนุรักษMป2าผ�านห�องเรียนธรรมชาติ  
(ผู�จัดการออนไลนM 29 มีนาคม 64) 

https://mgronline.com/business/detail/9640000029801 

กรมป2าไม� -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร�วมพลิกฟ̂_นป2าเขาพระยาเดินธง (ประชาชาติธุรกิจ 29 มีนาคม 64) 

https://www.prachachat.net/public-relations/news-638391 

กรมป2าไม� -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร�วมพลิกฟ̂_นป2าเขาพระยาเดินธง สร�างแหล�งอาหารยั่งยืน เรียนรู�อนุรักษMป2าผ�านห�องเรียน 

ธรรมชาติ (โพสตMทูเดยM  29 มีนาคม 2564) 

https://www.posttoday.com/pr/649088 

‘คทช.’ แต�งต้ังกรรมการพิสูจนMสิทธิท่ีดิน อนุมัติงบ 54.8 ล�านบาท ต้ัง ‘สคทช.’ พร�อมหนุนงบกรมป2าไม�  

( มติชน 29 มีนาคม 2564)    

https://www.matichon.co.th/politics/news_2647539 

ไฟป2าโหมไหม�รุนแรง ทำภูเขา อ.สะเมิง เปhนทะเลเพลิง จนท. เจองานหนัก เร�งสกัดไฟต�อเนื่อง (มติชน 29 มีนาคม 2564 )  

https://www.matichon.co.th/region/news_2648732 

ด�วน! ไฟป2าไหม�หนัก แดงฉานบนเขา อ.สะเมิง เชียงใหม� จนท.เร�งดับไฟอย�างยากลำบาก (ข�าวสด 29 มีนาคม 2564 )  

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6231228 

 

 



โหดสุดไฟป2าสะเมิง จนท.เข�าดับข�ามคืน ยังควบคุมไม�ได� ( ผู�จัดการออนไลนM 30 มีนาคม 2564)    

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000030139 

จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน�าหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ครั้งท่ี 3/2564 เพ่ือติดตาม 

การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และการดำเนินงานแก�ไขปkญหาเร�งด�วน อาทิ ปkญหาภัยแล�งและหมอกควันไฟป2า  

(สำนักข�าว กรมประชาสัมพันธM 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210329153634244 
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3 หมู�บ�าน พ้ืนท่ีเสี่ยงไฟป+า ในอำเภอแม�สะเรียง เร�งจัดทำเสวียนกักเก็บน้ำ เพ่ือดับไฟฉุกเฉิน ลดความเสียหายในพ้ืนท่ีป+า 

29 มี.ค. 2564 https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210329123530125 

            นายสมจินตK เนตรประดิษฐ หัวหน�าหน�วยปNองกันและพัฒนาป+าไม�แม�สะเรียง รายงานการจัดกิจกรรมจัดการเชื้อเพลิงโดย

การทำเสวียนไม�ไผ� ซ่ึงมีลักษณะเปVนการนำไม�ไผ�มาสานเปVนวงกลมบนพ้ืน เพ่ือกักเก็บน้ำในพ้ืนท่ีของแต�ละหมู�บ�านไว�สนับสนุนการ

ปฎิบัติงานในการดับไฟป+าหากเกิดไฟได�ทันท�วงที โดยมีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานใน 3 หมู�บ�าน ได�แก� บ�านพะมอลอ หมู�ท่ี 9 ตำบลบ�านกาศ 

อำเภอแม�สะเรียง บ�านแม�เจ หมู�ท่ี 4 ตำบลเสาหิน อำเภอแม�สะเรียง บ�านจอมกิตติ หมู�ท่ี 13 ตำบลมายวม อำเภอแม�สะเรียง ด�วย

วัตถุประสงคKเพ่ือรณรงคK สร�างความตระหนักถึงป\ญหาไฟป+าและหมอกควัน รวมท้ังเปVนการสร�างการมีส�วนร�วมของชุมชนในพ้ืนท่ี

เสี่ยงต�อการเกิดไฟป+า เพ่ือช�วยลดความต�อเนื่องของการเกิดไฟป+า 

            การดำเนินการดังกล�าวเปVนไปตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือปNองกันการเกิดไฟป+า และ

ลดหมอกควัน ในพ้ืนท่ีเสี่ยงต�อการเกิดไฟป+า สำหรับหมู�บ�านเครือข�ายท่ีได�รับเงินสนับสนุนจากกรมป+าไม�เพ่ือแก�ป\ญหาการเกิดไฟป+า 

เครือข�ายละ 50,000 บาท เนื่องจากไฟป+าเปVนป\ญหาสำคัญ สร�างความเสียหายต�อทรัพยากรป+าไม�และสิ่งแวดล�อม ก�อให�เกิดป\ญหา

ภัยแล�ง น้ำหลาก การพังทลายของหน�าดิน ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึนอย�างต�อเนื่อง 

 

 

 

 

 



 

  

หน�วยปNองกันและพัฒนาป+าไม�แม�ลาน�อย ตรวจสอบพ้ืนท่ีไฟไหม�ป+า บริเวณบ�านส�มป+อย เสียหาย 630 ไร� ย้ำประกาศอำเภอ ห�ามเผา

เด็ดขาดถึง 30 เมษายนนี้ 

29 มี.ค. 2564 https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210329114513111 

        นายนิพนธK วรนาม หัวหน�าหน�วยปNองกันและพัฒนาป+าไม�แม�ลาน�อย รายงานว�า เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2564 หน�วยปNองกัน

และพัฒนาป+าไม�แม�ลาน�อย ได�เข�าทำการตรวจสอบจุความร�อนตามดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอรK VIIRS พบเกิดไฟไหม�ป+าจริง ซ่ึง

อยู�ในเขตป+าสงวนแห�งชาติแม�ยวมฝ\iงซ�าย ท�องท่ี อำเภอแม�ลาน�อย รวม 9 จุด บริเวณบ�านส�มป+อย ตำบลขุนแม�ลาน�อย พ้ืนท่ีป+า

เสียหายรวมประมาณ 630 ไร� สาเหตุเกิดจากการหาของป+าของราษฎรในพ้ืนท่ีและการเผาเพ่ือทำการเกษตร สำหรับการควบคุมไฟ

เปVนไปอย�างลำบาก เนื่องจากบางพ้ืนท่ีเข�าถึงยากและบางพ้ืนท่ีไฟได�ลามเปVนบริเวณกว�างยากต�อการดับไฟ 

        อย�างไรก็ตาม ประกาศอำเภอแม�ลาน�อย เรื่อง มาตรการปNองกันและแก�ไขป\ญหาหมอกควันไฟป+า ปj 2564 ยังคงให�งดการเผา

ทุกชนิด จนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2564 จึงขอความร�วมมือจากส�วนราชการทุกหน�วยงาน ทุกสถานศึกษา องคKกรปกครองส�วน

ท�องถ่ินทุกแห�ง รวมท้ังตำบล หมู�บ�าน ได�ดำเนินการตามมาตรการท่ีอย�างเคร�งครัด หากผู�ใดฝ+าฝkน จะลงโทษตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง

อย�างเด็ดขาดต�อไป 

 

 

 

 

 

 



 

   

    

    

กรมป+าไม�-ชุมชน-ซีพีเอฟ ร�วมพลิกฟkmนป+าเขาพระยาเดินธง สร�างแหล�งอาหารยั่งยืน เรียนรู�อนุรักษKป+าผ�านห�องเรียนธรรมชาติ 

เผยแพร�: 29 มี.ค. 2564 ผู�จัดการออนไลนK  https://mgronline.com/business/detail/9640000029801 

บริษัท เจริญโภคภัณฑKอาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จับมือกรมป+าไม� และชุมชน สานต�อโครงการซีพีเอฟ รักษKนิเวศ ลุ�มน้ำป+า

สัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ระยะท่ี 2 มุ�งม่ันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ร�วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

สร�างความม่ันคงทางอาหาร สนับสนุนการขับเคลื่อนเปNาหมายความยั่งยืนของซีพีเอฟ และ SDGs รวมท้ังส�งเสริมการเรียนรู�อนุรักษK

และฟkmนฟูป+าผ�านห�องเรียนธรรมชาติ 

ซีพีเอฟ ร�วมมือกรมป+าไม� และชุมชน เดินหน�าโครงการ “ซีพีเอฟ รักษKนิเวศ ลุ�มน้ำป+าสัก เขาพระยาเดินธง” ตำบลพัฒนานิคม 

อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยปjนี้เข�าสู�ระยะท่ี 2 (ปj 2564-2568) มีเปNาหมายอนุรักษKและฟkmนฟูป+าเพ่ิมเปVน 7,000 ไร� จาก

ระยะท่ี 1 (ปj 2559-2563) ท่ีดำเนินการแล�วเสร็จรวม 5,971 ไร� 

สำหรับกิจกรรมแรกของปjนี้ (26 มี.ค.) จิตอาสาซีพีเอฟ เจ�าหน�าท่ีจากสำนักจัดการทรัพยากรป+าไม�ท่ี 5 (สระบุรี) และชุมชน ร�วม

ซ�อมแซมฝายชะลอน้ำ 6 ฝาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชะลอการไหลของน้ำและดักตะกอนก�อนเข�าสู�ฤดูฝน โดยมี ว�าท่ีร�อยตรี ทรง

พล แปNนแก�ว นายอำเภอพัฒนานิคม เปVนประธานเปwดงาน พร�อมด�วยนายภูมินพศK บุญบันดาร ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากร

ป+าไม�ท่ี 5 (สระบุรี) นำเจ�าหน�าท่ีของกรมป+าไม� ร�วมกิจกรรม และนายบัญชา ขาวเมืองน�อย รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ใน

ฐานะรองประธานคณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษKนิเวศ ลุ�มน้ำป+าสัก เขาพระยาเดินธง นำจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต�างๆ 200 

คน รวมท้ังอาจารยKและนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลงพ้ืนท่ี 

นายอำเภอพัฒนานิคมกล�าวว�า ขอขอบคุณทุกภาคส�วนท่ีมาร�วมกิจกรรมในวันนี้ แสดงให�เห็นว�าทุกคนตระหนักถึงการมีส�วนร�วม

รักษาและปกปNองทรัพยากรป+าไม�ของชาติ และยังเปVนการสร�างจิตสำนึกด�วยการเปVนตัวอย�างท่ีดีให�กับเยาวชนคนรุ�นหลัง เห็น



ความสำคัญของการช�วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให�คงอยู�อย�างยั่งยืน โดยเฉพาะอย�างยิ่งผืนป+าเขาพระยาเดินธง เปVนป+าต�นน้ำ

ของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศ ความร�วมมือดำเนินโครงการนี้ให�เกิดความยั่งยืน จะส�งผลดีต�อชุมชนในพ้ืนท่ี ช�วย

พัฒนาเศรษฐกิจในท�องถ่ินและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป+าไม�ท่ี 5 (สระบุรี) กล�าวว�า เปVนเรื่องน�ายินดีท่ีได�เห็นความร�วมมือของชุมชน และองคKกรเอกชน 

ร�วมอนุรักษKและฟkmนฟูผืนป+าของประเทศ ซ่ึงสอดรับกับเปNาหมายของภาครัฐท่ีอยากให�ประชาชนทุกคนช�วยกันปลูกต�นไม�เพ่ือแผ�นดิน 

และในโอกาสวันป+าไม�โลก 21 มีนาคมของทุกปj ทางกรมป+าไม�ได�มอบหมายให�สำนักจัดการทรัพยากรป+าไม�ในท�องท่ีบูรณาการความ

ร�วมมือระหว�างหน�วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการฟkmนฟูป+า ทางสำนักจัดการทรัพยากรป+าไม�ท่ี 5 (สระบุรี) จึงถือเปVน

โอกาสท่ีดีท่ีหน�วยงานภาครัฐและซีพีเอฟ ร�วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ สอดคล�องตามเจตนารมณKของบันทึกความร�วมมือการปกปNอง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ระหว�างกรมป+าไม� กรมอุทยานแห�งชาติ สัตวKป+า และพันธุKพืช องคKการบริหาร

จัดการกyาซเรือนกระจก (องคKการมหาชน) และซีพีเอฟ 

ด�านรองประธานคณะทำงานโครงการยุทธศาสตรKรักษKนิเวศ กล�าวว�า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและ

สิ่งแวดล�อม ภายใต�กลยุทธK 3 เสาหลัก อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน ดินน้ำป+าคงอยู� โดยในด�านดินน้ำป+าคงอยู� โครงการ “ซีพีเอฟ รักษK

นิเวศ ลุ�มน้ำป+าสัก เขาพระยาเดินธง” มีเปNาหมายบรรเทาผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมควบคู�กับการปกปNองความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และต�อยอดสร�างความม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนเปNาหมายความยั่งยืน 2030 ของซีพีเอฟ และ

สอดคล�องกับเปNาหมายความยั่งยืนขององคKการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 

“ซีพีเอฟขอเปVนส�วนหนึ่งของการส�งมอบผืนป+าท่ีอุดมสมบูรณK เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ประเทศ เปVนแหล�งต�นน้ำ และเปVนแหล�งอาหารท่ี

ยั่งยืนของชุมชน” รองประธานคณะทำงานฯ กล�าว 

กิจกรรมเริ่มต�นของปjนี้ซ่ึงเข�าสู�ระยะท่ีสอง จิตอาสาซีพีเอฟ ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีกรมป+าไม�และชุมชน ลงพ้ืนท่ีซ�อมแซมฝายชะลอน้ำ 6 

ฝาย ท่ีทำไว�ตั้งแต� ปj 2561 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำหน�าท่ีของฝายในการชะลอการไหลของน้ำ ดักตะกอน ก่ิงไม� เศษไม� ดิน 

โคลน เพ่ิมความชุ�มชื้นในบริเวณฝายและพ้ืนท่ีเหนือฝาย เพ่ิมปริมาณน้ำใต�ดิน ทำให�ผืนดินมีความชุ�มชื้น ซ่ึงในระยะต�อไป ต�นไม�ใน

พ้ืนท่ีโครงการฯท่ีเติบโตข้ึน จะสามารถกักเก็บคารKบอนไดออกไซดK ช�วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากนี้ ผืนป+าเขาพระยาเดินธงยังเปVนต�นแบบการปลูกป+า จากความสำเร็จในการนำรูปแบบปลูกป+า 4 รูปแบบมาใช�ทำป+าฟkmนตัว

เร็วข้ึน เปVนห�องเรียนธรรมชาติและแหล�งเรียนรู�ของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจเก่ียวกับการปลูกป+า โดยท่ีผ�านมามีหน�วยงาน

ต�างๆ และสถานศึกษาท่ีสนใจเข�ามาศึกษาดูงาน เช�น มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษK วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี บริษัท บี.กริม ดร.เกฮารKด ลิงคK บิวด้ิง จำกัด บริษัท เชลลKแห�งประเทศไทย จำกัด เปVนต�น 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได�นำความสำเร็จการอนุรักษKและฟkmนฟูป+าไปขยายผลในการสร�างความม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืนให�กับ

ชุมชนใกล�เคียง โดยส�งเสริมให�คนในชุมชนมีส�วนร�วมผลิตอาหารท่ีปลอดภัย จากการทำโครงการปลูกผักปลอดสาร และโครงการ

ปล�อยปลาลงเข่ือน ทำให�ชุมชนมีแหล�งอาหารไว�บริโภคเอง และตระหนักรู�คุณค�าของป+าและน้ำ 

 



 

   

   

กรมป+าไม� -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร�วมพลิกฟkmนป+าเขาพระยาเดินธง 

วันท่ี 29 มีนาคม 2564 https://www.prachachat.net/public-relations/news-638391 

สร�างแหล�งอาหารยั่งยืน เรียนรู�อนุรักษKป+าผ�านห�องเรียนธรรมชาติ 

ลพบุรี – บริษัท เจริญโภคภัณฑKอาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จับมือกรมป+าไม� และชุมชน สานต�อโครงการซีพีเอฟ รักษKนิเวศ 

ลุ�มน้ำป+าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ระยะท่ี 2 มุ�งม่ันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ร�วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและสร�างความม่ันคงทางอาหาร สนับสนุนการขับเคลื่อนเปNาหมายความยั่งยืนของซีพีเอฟ และ SDGs รวมท้ังส�งเสริมการ

เรียนรู�อนุรักษKและฟkmนฟูป+าผ�านห�องเรียนธรรมชาติ 

ซีพีเอฟ ร�วมมือกรมป+าไม� และชุมชน เดินหน�าโครงการ “ซีพีเอฟ รักษKนิเวศ ลุ�มน้ำป+าสัก เขาพระยาเดินธง” ตำบลพัฒนานิคม 

อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยปjนี้เข�าสู�ระยะท่ีสอง (ปj 2564-2568) มีเปNาหมายอนุรักษKและฟkmนฟูป+าเพ่ิมเปVน 7,000 ไร� จาก

ระยะท่ีหนึ่ง (ปj 2559-2563) ท่ีดำเนินการแล�วเสร็จรวม 5,971 ไร� 

สำหรับกิจกรรมแรกของปjนี้ (26 มี.ค.) จิตอาสาซีพีเอฟ เจ�าหน�าท่ีจากสำนักจัดการทรัพยากรป+าไม�ท่ี 5 (สระบุรี) และชุมชน ร�วม

ซ�อมแซมฝายชะลอน้ำ 6 ฝาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชะลอการไหลของน้ำและดักตะกอนก�อนเข�าสู�ฤดูฝน โดยมี ว�าท่ีร�อยตรีทรง

พล แปNนแก�ว นายอำเภอพัฒนานิคม เปVนประธานเปwดงาน พร�อมด�วย นายภูมินพศK บุญบันดาร ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากร

ป+าไม�ท่ี 5 (สระบุรี) นำเจ�าหน�าท่ีของกรมป+าไม� ร�วมกิจกรรม และนายบัญชา ขาวเมืองน�อย รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ใน

ฐานะรองประธานคณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษKนิเวศ ลุ�มน้ำป+าสัก เขาพระยาเดินธง นำจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต�างๆ 200 

คน รวมท้ังอาจารยKและนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลงพ้ืนท่ี 

นายอำเภอพัฒนานิคม กล�าวว�า ขอขอบคุณทุกภาคส�วนท่ีมาร�วมกิจกรรมในวันนี้ แสดงให�เห็นว�าทุกคนตระหนักถึงการมีส�วนร�วม

รักษาและปกปNองทรัพยากรป+าไม�ของชาติ และยังเปVนการสร�างจิตสำนึกด�วยการเปVนตัวอย�างท่ีดีให�กับเยาวชนคนรุ�นหลัง เห็น

ความสำคัญของการช�วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให�คงอยู�อย�างยั่งยืน โดยเฉพาะอย�างยิ่งผืนป+าเขาพระยาเดินธง เปVนป+าต�นน้ำ



ของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศ ความร�วมมือดำเนินโครงการนี้ให�เกิดความยั่งยืน จะส�งผลดีต�อชุมชนในพ้ืนท่ี ช�วย

พัฒนาเศรษฐกิจในท�องถ่ินและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป+าไม�ท่ี 5 (สระบุรี) กล�าวว�า เปVนเรื่องน�ายินดีท่ีได�เห็นความร�วมมือของชุมชน และองคKกรเอกชน 

ร�วมอนุรักษKและฟkmนฟูผืนป+าของประเทศ ซ่ึงสอดรับกับเปNาหมายของภาครัฐท่ีอยากให�ประชาชนทุกคนช�วยกันปลูกต�นไม�เพ่ือแผ�นดิน 

และในโอกาสวันป+าไม�โลก 21 มีนาคมของทุกปj ทางกรมป+าไม�ได�มอบหมายให�สำนักจัดการทรัพยากรป+าไม�ในท�องท่ีบูรณาการความ

ร�วมมือระหว�างหน�วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการฟkmนฟูป+า ทางสำนักจัดการทรัพยากรป+าไม�ท่ี 5 (สระบุรี) จึงถือเปVน

โอกาสท่ีดีท่ีหน�วยงานภาครัฐและซีพีเอฟ ร�วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ สอดคล�องตามเจตนารมยKของบันทึกความร�วมมือการ ปกปNอง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Change)ระหว�างกรมป+าไม� กรมอุทยานแห�งชาติสัตวKป+าและพันธุKพืช องคKการบริหาร

จัดการกyาซเรือนกระจก (องคKการมหาชน) และซีพีเอฟ 

ด�านรองประธานคณะทำงานโครงการยุทธศาสตรKรักษKนิเวศ กล�าวว�า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและ

สิ่งแวดล�อม ภายใต�กลยุทธK 3 เสาหลัก อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน ดินน้ำป+าคงอยู� โดยในด�านดินน้ำป+าคงอยู� โครงการ “ซีพีเอฟ รักษK

นิเวศ ลุ�มน้ำป+าสัก เขาพระยาเดินธง”มีเปNาหมายบรรเทาผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมควบคู�กับการปกปNองความหลากหลายทางชีวภาพ 

และต�อยอดสร�างความม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนเปNาหมายความยั่งยืน 2030 ของซีพีเอฟ และสอดคล�อง

กับเปNาหมายความยั่งยืนขององคKการสหประชาชาติ(Sustainable Development Goals : SDGs) 

“ซีพีเอฟขอเปVนส�วนหนึ่งของการส�งมอบผืนป+าท่ีอุดมสมบูรณK เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ประเทศ เปVนแหล�งต�นน้ำ และเปVนแหล�งอาหารท่ี

ยั่งยืนของชุมชน” รองประธานคณะทำงานฯ กล�าว 

กิจกรรมเริ่มต�นของปjนี้ซ่ึงเข�าสู�ระยะท่ีสอง จิตอาสาซีพีเอฟ ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีกรมป+าไม�และชุมชน ลงพ้ืนท่ีซ�อมแซมฝายชะลอน้ำ 6 

ฝาย ท่ีทำไว�ตั้งแต� ปj 2561 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำหน�าท่ีของฝายในการชะลอการไหลของน้ำ ดักตะกอน ก่ิงไม� เศษไม� ดิน 

โคลน เพ่ิมความชุ�มชื้นในบริเวณฝายและพ้ืนท่ีเหนือฝาย เพ่ิมปริมาณน้ำใต�ดิน ทำให�ผืนดินมีความชุ�มชื้น ซ่ึงในระยะต�อไป ต�นไม�ใน

พ้ืนท่ีโครงการฯท่ีเติบโตข้ึน จะสามารถกักเก็บคารKบอนไดออกไซดK ช�วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากนี้ ผืนป+าเขาพระยาเดินธงยังเปVนต�นแบบการปลูกป+า จากความสำเร็จในการนำรูปแบบปลูกป+า 4 รูปแบบมาใช�ทำป+าฟkmนตัว

เร็วข้ึน เปVนห�องเรียนธรรมชาติและแหล�งเรียนรู�ของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจเก่ียวกับการปลูกป+า โดยท่ีผ�านมา มี

หน�วยงานต�างๆ และสถานศึกษาท่ีสนใจเข�ามาศึกษาดูงาน อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษK 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี บริษัท บี.กริม ดร.เกฮารKด ลิงคK บิวด้ิง จำกัด บริษัท เชลลKแห�งประเทศไทย จำกัด เปVนต�น 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯได�นำความสำเร็จการอนุรักษKและฟkmนฟูป+าไปขยายผลในการสร�างความม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืนให�กับ

ชุมชนใกล�เคียง โดยส�งเสริมให�คนในชุมชนมีส�วนร�วมผลิตอาหารท่ีปลอดภัย จากการทำโครงการปลูกผักปลอดสาร และโครงการ

ปล�อยปลาลงเข่ือน ทำให�ชุมชนมีแหล�งอาหารไว�บริโภคเอง และตระหนักรู�คุณค�าของป+าและน้ำ 

 



   

  

กรมป+าไม� -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร�วมพลิกฟkmนป+าเขาพระยาเดินธง สร�างแหล�งอาหารยั่งยืน เรียนรู�อนุรักษKป+าผ�านห�องเรียนธรรมชาติ 

วันท่ี 29 มี.ค. 2564 https://www.posttoday.com/pr/649088 

กรมป+าไม� -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร�วมพลิกฟkmนป+าเขาพระยาเดินธง สร�างแหล�งอาหารยั่งยืน เรียนรู�อนุรักษKป+าผ�านห�องเรียนธรรมชาติ 

ลพบุรี - บริษัท เจริญโภคภัณฑKอาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จับมือกรมป+าไม� และชุมชน สานต�อโครงการซีพีเอฟ รักษKนิเวศ 

ลุ�มน้ำป+าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ระยะท่ี 2 มุ�งม่ันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ร�วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและสร�างความม่ันคงทางอาหาร สนับสนุนการขับเคลื่อนเปNาหมายความยั่งยืนของซีพีเอฟ และ SDGs รวมท้ังส�งเสริมการ

เรียนรู�อนุรักษKและฟkmนฟูป+าผ�านห�องเรียนธรรมชาติ 

ซีพีเอฟ ร�วมมือกรมป+าไม� และชุมชน เดินหน�าโครงการ "ซีพีเอฟ รักษKนิเวศ ลุ�มน้ำป+าสัก เขาพระยาเดินธง" ตำบลพัฒนานิคม อำเภอ

พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยปjนี้เข�าสู�ระยะท่ีสอง (ปj 2564-2568) มีเปNาหมายอนุรักษKและฟkmนฟูป+าเพ่ิมเปVน 7,000 ไร� จากระยะท่ี

หนึ่ง (ปj 2559-2563) ท่ีดำเนินการแล�วเสร็จรวม 5,971 ไร� 

สำหรับกิจกรรมแรกของปjนี้ (26 มี.ค.) จิตอาสาซีพีเอฟ เจ�าหน�าท่ีจากสำนักจัดการทรัพยากรป+าไม�ท่ี 5 (สระบุรี) และชุมชน ร�วม

ซ�อมแซมฝายชะลอน้ำ 6 ฝาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชะลอการไหลของน้ำและดักตะกอนก�อนเข�าสู�ฤดูฝน โดยมี ว�าท่ีร�อยตรีทรง

พล แปNนแก�ว นายอำเภอพัฒนานิคม เปVนประธานเปwดงาน พร�อมด�วย นายภูมินพศK บุญบันดาร ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากร

ป+าไม�ท่ี 5 (สระบุรี) นำเจ�าหน�าท่ีของกรมป+าไม� ร�วมกิจกรรม และนายบัญชา ขาวเมืองน�อย รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ใน

ฐานะรองประธานคณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษKนิเวศ ลุ�มน้ำป+าสัก เขาพระยาเดินธง นำจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต�างๆ 200 

คน รวมท้ังอาจารยKและนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลงพ้ืนท่ี 

นายอำเภอพัฒนานิคม กล�าวว�า ขอขอบคุณทุกภาคส�วนท่ีมาร�วมกิจกรรมในวันนี้ แสดงให�เห็นว�าทุกคนตระหนักถึงการมีส�วนร�วม

รักษาและปกปNองทรัพยากรป+าไม�ของชาติ และยังเปVนการสร�างจิตสำนึกด�วยการเปVนตัวอย�างท่ีดีให�กับเยาวชนคนรุ�นหลัง เห็น

ความสำคัญของการช�วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให�คงอยู�อย�างยั่งยืน โดยเฉพาะอย�างยิ่งผืนป+าเขาพระยาเดินธง เปVนป+าต�นน้ำ



ของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศ ความร�วมมือดำเนินโครงการนี้ให�เกิดความยั่งยืน จะส�งผลดีต�อชุมชนในพ้ืนท่ี ช�วย

พัฒนาเศรษฐกิจในท�องถ่ินและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป+าไม�ท่ี 5 (สระบุรี) กล�าวว�า เปVนเรื่องน�ายินดีท่ีได�เห็นความร�วมมือของชุมชน และองคKกรเอกชน 

ร�วมอนุรักษKและฟkmนฟูผืนป+าของประเทศ ซ่ึงสอดรับกับเปNาหมายของภาครัฐท่ีอยากให�ประชาชนทุกคนช�วยกันปลูกต�นไม�เพ่ือแผ�นดิน 

และในโอกาสวันป+าไม�โลก 21 มีนาคมของทุกปj ทางกรมป+าไม�ได�มอบหมายให�สำนักจัดการทรัพยากรป+าไม�ในท�องท่ีบูรณาการความ

ร�วมมือระหว�างหน�วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการฟkmนฟูป+า ทางสำนักจัดการทรัพยากรป+าไม�ท่ี 5 (สระบุรี) จึงถือเปVน

โอกาสท่ีดีท่ีหน�วยงานภาครัฐและซีพีเอฟ ร�วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ สอดคล�องตามเจตนารมยKของบันทึกความร�วมมือการปกปNอง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)ระหว�างกรมป+าไม� กรมอุทยานแห�งชาติสัตวKป+าและพันธุKพืช องคKการบริหาร

จัดการกyาซเรือนกระจก (องคKการมหาชน) และซีพีเอฟ 

ด�านรองประธานคณะทำงานโครงการยุทธศาสตรKรักษKนิเวศ กล�าวว�า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและ

สิ่งแวดล�อม ภายใต�กลยุทธK 3 เสาหลัก อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน ดินน้ำป+าคงอยู� โดยในด�านดินน้ำป+าคงอยู� โครงการ "ซีพีเอฟ รักษK

นิเวศ ลุ�มน้ำป+าสัก เขาพระยาเดินธง"มีเปNาหมายบรรเทาผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมควบคู�กับการปกปNองความหลากหลายทางชีวภาพ 

และต�อยอดสร�างความม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนเปNาหมายความยั่งยืน 2030 ของซีพีเอฟ และสอดคล�อง

กับเปNาหมายความยั่งยืนขององคKการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 

“ซีพีเอฟขอเปVนส�วนหนึ่งของการส�งมอบผืนป+าท่ีอุดมสมบูรณK เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ประเทศ เปVนแหล�งต�นน้ำ และเปVนแหล�งอาหารท่ี

ยั่งยืนของชุมชน” รองประธานคณะทำงานฯ กล�าว 

กิจกรรมเริ่มต�นของปjนี้ซ่ึงเข�าสู�ระยะท่ีสอง จิตอาสาซีพีเอฟ ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีกรมป+าไม�และชุมชน ลงพ้ืนท่ีซ�อมแซมฝายชะลอน้ำ 6 

ฝาย ท่ีทำไว�ตั้งแต� ปj 2561 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำหน�าท่ีของฝายในการชะลอการไหลของน้ำ ดักตะกอน ก่ิงไม� เศษไม� ดิน 

โคลน เพ่ิมความชุ�มชื้นในบริเวณฝายและพ้ืนท่ีเหนือฝาย เพ่ิมปริมาณน้ำใต�ดิน ทำให�ผืนดินมีความชุ�มชื้น ซ่ึงในระยะต�อไป ต�นไม�ใน

พ้ืนท่ีโครงการฯท่ีเติบโตข้ึน จะสามารถกักเก็บคารKบอนไดออกไซดK ช�วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากนี้ ผืนป+าเขาพระยาเดินธงยังเปVนต�นแบบการปลูกป+า จากความสำเร็จในการนำรูปแบบปลูกป+า 4 รูปแบบมาใช�ทำป+าฟkmนตัว

เร็วข้ึน เปVนห�องเรียนธรรมชาติและแหล�งเรียนรู�ของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจเก่ียวกับการปลูกป+า โดยท่ีผ�านมา มี

หน�วยงานต�างๆ และสถานศึกษาท่ีสนใจเข�ามาศึกษาดูงาน อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษK 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี บริษัท บี.กริม ดร.เกฮารKด ลิงคK บิวด้ิง จำกัด บริษัท เชลลKแห�งประเทศไทย จำกัด เปVนต�น 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯได�นำความสำเร็จการอนุรักษKและฟkmนฟูป+าไปขยายผลในการสร�างความม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืนให�กับ

ชุมชนใกล�เคียง โดยส�งเสริมให�คนในชุมชนมีส�วนร�วมผลิตอาหารท่ีปลอดภัย จากการทำโครงการปลูกผักปลอดสาร และโครงการ

ปล�อยปลาลงเข่ือน ทำให�ชุมชนมีแหล�งอาหารไว�บริโภคเอง และตระหนักรู�คุณค�าของป+าและน้ำ 

 

. 



 

‘คทช.’ แต�งต้ังกรรมการพิสูจนKสิทธิท่ีดิน อนุมัติงบ 54.8 ล�านบาท ต้ัง ‘สคทช.’ พร�อมหนุนงบกรมป+าไม� 

วันท่ี 29 มีนาคม 2564  https://www.matichon.co.th/politics/news_2647539 

เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม ท่ีทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธK จันทรKโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม เปVน

ประธานในการประชุมร�วมกับคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการท่ีดินและ

ทรัพยากรดินของประเทศ ครั้งท่ี 1/2564 โดยท่ีประชุมเห็นชอบแต�งต้ังคณะอนุกรรมการภายใต� คทช. จำนวน 9 คณะ และได�

รับทราบผลการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชน ผลการดำเนินงานท่ีสำคัญของฝ+ายเลขานุการฯ คทช. และคณะอนุกรรมการภายใต� คทช. 

ท่ีประชุมเห็นชอบแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงต�อประชาชนอย�างมีนัยยะสำคัญ (บ๊ิก ร็อค) 

กิจกรรมปฏิรูปด�านสังคม การสร�างมูลค�าให�กับท่ีดินท่ีรัฐจัดให�กับประชาชน และขอรับการสนับสนุนเพ่ือดำเนินการโครงการนำร�อง

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยKเพ่ือช�วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปNาหมายการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชน พ้ืนท่ีป+าสงวนแห�งชาติ จาก

กองทุนเพ่ือส�งเสริมการอนุรักษKพลังงาน และเห็นชอบแต�งต้ังประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และท�องถ่ินจังหวัด เปVนอนุกรรมการใน 

คทช.จังหวัด 

อีกท้ังเห็นชอบแต�งต้ังผู�อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน เปVนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทาง และ

มาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน และสุดท�าย ได�เห็นชอบเพ่ิมหน�าท่ีและอำนาจของคณะอนุกรรมการจัดท่ีดินใน

การสำรวจ ตรวจสอบ และจัดทำข�อมูลผู�ยากไร�ท่ีไม�มีท่ีทำกิน และท่ีอยู�อาศัย 

คทช.เห็นชอบ ร�างประกาศ คทช. เรื่องหลักเกณฑKการรับฟ\งความคิดเห็นและการมีส�วนร�วมของประชาชน ในการจัดทำนโยบายและ

แผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. …. เพ่ือให�การดำเนินการเปVนไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 13 

คทช.เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานและ การประเมินผลการปฎิบัติงานของ คทช. ต้ังแต�ปjงบประมาณ พ.ศ.2558-ป\จจุบัน และ

ให�เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐสภา และเผยแพร�ต�อสาธารณชน 

คทช.เห็นชอบแต�งต้ังคณะอนุกรรมการภายใต� คทช. เพ่ิมเติม เพ่ือดำเนินการพิสูจนKสิทธิการครอบครองท่ีดินของบุคคลในเขตท่ีดิน

ของรัฐจำนวน 2 คณะได�แก� 1.คณะอนุกรรมการพิสูจนKสิทธิในท่ีดินของรัฐจังหวัด (คพร.จังหวัด) 2.คณะอนุกรรมการอ�านภาพถ�าย



ทางอากาศ และการของบฯกลาง จำนวน 8,448,400 บาท เพ่ือเร�งรัดการพิสูจนKสิทธิท่ียังค�างอยู� และ คทช.เห็นชอบกรอบ

อัตรากำลังของ สคทช. จำนวน 100 อัตรา และการของบฯกลาง จำนวน 54,834,000 บาท เพ่ือเปVนค�าใช�จ�ายในการต้ังสำนักงาน 

รวมท้ังเห็นชอบแบบตราสัญลักษณKของสำนักงาน 

ท่ีประชุมเห็นชอบแนวทางการเสนอความเห็นของ คทช. ประกอบการพิจารณาของ ครม. โดยมอบหมายให� สคทช.เสนอความเห็น

ได�ในกรณีเรื่องดังกล�าวเปVนไปตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดิน และทรัพยากรดินของประเทศ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง 

หรือเปVนไปตามแนวนโยบายของ คทช. กรณีท่ีมีแนวทางปฏิบัติชัดเจน และเห็นชอบให�สำนักงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณให�

กรมป+าไม� ในการจัดหาข�อมูลภาพถ�ายดาวเทียมความละเอียดสูงปj 2557 เพ่ือใช�ในการบริหารจัดการท่ีดินตามนโยบาย คทช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ไฟป+าโหมไหม�รุนแรง ทำภูเขา อ.สะเมิง เปVนทะเลเพลิง จนท. เจองานหนัก เร�งสกัดไฟต�อเนื่อง 

วันท่ี 29 มีนาคม 2564 https://www.matichon.co.th/region/news_2648732 

ไฟป+าโหมไหม�รุนแรง ทำภูเขา อ.สะเมิง เปVนทะเลเพลิง จนท. เจองานหนัก เร�งสกัดไฟต�อเนื่อง 

เม่ือเวลา 22.38 น. เพจเฟซบุyก จังหวัดเชียงใหม� CM108.com รายงานว�า เกิดไฟป+าบนภูเขา บริเวณบ�านศาลา ต.สะเมิงใต� อ.สะ

เมิง #ส�งกำลังใจให�เจ�าหน�าท่ีดับไฟป+าทุกท�าน 

นายจักรา ดิษยนันทK หัวหน�าสถานีฯ รายงานเบ้ืองต�น ไฟป+าบนภูเขา บริเวณบ�านศาลา ต.สะเมิงใต� อ.สะเมิง จนท.สถานีควบคุมไฟ

ป+าขุนขาน-สะเมิง สบอ.16 ชุดเหยี่ยวไฟ กรมป+าไม� และชุดอาสาดับไฟของหมู�บ�าน ได�ร�วมกันควบคุมไฟ โดยการดับและทำแนวกัน

ไฟ เพ่ือสกัดไฟ ต้ังแต�เช�าวันนี้โดยมี ฮ.ของ ทส.จำนวน 2 ลำ บินสนับสนุนท้ิงน้ำ สามารถควบคุมไฟได�บางส�วน 

หลังจาก จนท.พักรับประทานอาหารเย็น เจ�าหน�าท่ีได�เข�าปฏิบัติต�อ กำลังพยายามควบคุมไฟให�อยู�ในวงจำกัด การปฏิบัติงานเปVนไป

ด�วยความยากเนื่องจากเปVนเขาสูง ผาหิน และเปVนป+าไผ� แห�ง ไฟไหม�รุนแรงควบคุมได�ยาก ขณะนี้ จนท.กำลังปฏิบัติงานอยู� 

 

 

 

  



 

ด�วน! ไฟป+าไหม�หนัก แดงฉานบนเขา อ.สะเมิง เชียงใหม� จนท.เร�งดับไฟอย�างยากลำบาก 

29 มี.ค. 2564  https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6231228 

ไฟป+าไหม�หนัก แดงฉานบนเขา อ.สะเมิง เชียงใหม� จนท.เร�งดับไฟอย�างยากลำบาก และควบคุมได�ยาก เนื่องจากเปVนเขาสูง และเปVน

ป+าไผ�แห�ง 

เม่ือวันท่ี 29 มี.ค. 2564 เพจเฟซบุyก จังหวัดเชียงใหม� CM108.com ซ่ึงเปVนเพจประชาสัมพันธKและแจ�งข�อมูลข�าวสารใน จ.เชียงใหม� 

ได�โพสตKภาพไฟป+า พร�อมข�อความระบุว�า “เกิดไฟป+าบนภูเขา บริเวณบ�านศาลา ต.สะเมิงใต� อ.สะเมิง #ส�งกำลังใจให�เจ�าหน�าท่ีดับไฟ

ป+าทุกท�าน“ 

นายจักรา ดิษยนันทK หัวหน�าสถานีควบคุมไฟป+าสะเมิง รายงานเบ้ืองต�นว�า เกิดไฟป+าบนภูเขาบริเวณบ�านศาลา ต.สะเมิงใต� อ.สะเมิง 

เจ�าหน�าท่ีสถานีควบคุมไฟป+าขุนขาน-สะเมิง สบอ.16 ชุดเหยี่ยวไฟ กรมป+าไม� และชุดอาสาดับไฟของหมู�บ�าน ได�ร�วมกันควบคุมไฟ 

โดยการดับและทำแนวกันไฟ เพ่ือสกัดไฟ ต้ังแต�เช�าวันนี้โดยมี ฮ.ของ ทส.จำนวน 2 ลำ บินสนับสนุนท้ิงน้ำ สามารถควบคุมไฟได�

บางส�วน 

หลังจากเจ�าหน�าท่ีพักรับประทานอาหารเย็น เจ�าหน�าท่ีได�เข�าปฏิบัติต�อ กำลังพยายามควบคุมไฟให�อยู�ในวงจำกัด การปฏิบัติงาน

เปVนไปด�วยความยากเนื่องจากเปVนเขาสูง ผาหิน และเปVนป+าไผ�แห�ง ไฟไหม�รุนแรงควบคุมได�ยาก ขณะนี้เจ�าหน�าท่ีกำลังปฏิบัติงานอยู� 

 

 

 



 

 

โหดสุดไฟป+าสะเมิง จนท.เข�าดับข�ามคืน ยังควบคุมไม�ได� 

30 มี.ค. 2564 โดย: ผู�จัดการออนไลนK   https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000030139 

จนท.เข�าดับไฟป+า ท่ีบ�านศาลา ต.สะเมิง ต้ังแต�เม่ือวานจนถึงเช�า โดยไฟยังติดอยู�บนตลิ่งชัน ด�านปjกขวา (บ�านป+ากล�วย) กำลังลามลง

ดอยครับช�าๆ ไม�สามารถข้ึนดับได� 

วันนี้ (30 มี.ค. 64) จากกรณีไฟไหม�ป+า ท่ีบ�านศาลา ต.สะเมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม� เจ�าหน�าท่ีสถานีควบคุมไฟป+าขุนขาน-สะเมิง 

สบอ.16 ชุดเหยี่ยวไฟ กรมป+าไม� และชุดอาสาดับไฟของหมู�บ�าน ได�ร�วมกันควบคุมไฟ โดยการดับและทำแนวกันไฟ เพ่ือสกัดไฟ 

ต้ังแต�เช�าวันท่ี 29 มี.ค. มี ฮ.ของ ทส.จำนวน 2 ลำ บินสนับสนุนท้ิงน้ำ ซ่ึงการปฏิบัติงานเปVนไปด�วยความยาก เนื่องจากเปVนเขาสูง 

ผาหิน และเปVนป+าไผ� แห�ง ไฟไหม�รุนแรงควบคุมได�ยาก 

โดยเม่ือคืนท่ีผ�านมา สามารถมองเห็นไฟไหม�จากระยะไกลจากบริเวณด�านทิศตะวันตก ของท่ีว�าการอำเภอสะเมิง ขณะท่ีทุกภาคส�วน

ยังระดมกำลังสะกัดไฟ คาดว�า ควันไฟจากสะเมิงจะปกคลุมเมืองเชียงใหม�ให�มืดมิดมากข้ึน 

รายงานความคืบหน�าล�าสุดเช�านี้ จากชุดเสือไฟและเจ�าหน�าท่ี หลังเข�าดับไฟป+าตลอดท้ังคืน ไฟยังอยู�บนตลิ่งชัน ด�านปjกขวา (บ�าน

ป+ากล�วย) ไม�สามารถข้ึนดับได� สายๆ จะใช� ฮ.KA32 และ ฮ. ก.ทรัพยKข้ึนโปรยน้ำ เนื่องจากสภาพป+า เปVนภูเขาใผ�ซาง จึงทำให�ไฟลาม

ลงท้ังสองฝ\iง 

เช�านี้อยู�ปjกขวาครับ กำลังลามลงดอยครับช�าๆแต�ลงมาแน�นอน เข�าหาไม�ได� เติมพลังก�อนเด๋ียวสู�อีกยก 

 



 

 

จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน�าหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ครั้งท่ี 3/2564 เพ่ือติดตามการ

ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และการดำเนินงานแก�ไขป\ญหาเร�งด�วน อาทิ ป\ญหาภัยแล�งและหมอกควันไฟป+า 

29 มี.ค. 2564 https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210329153634244 

        วันนี้ (29 มี.ค.64) ท่ีห�องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตนK ผู�ว�าราชการจังหวัดลำพูน ได�ประชุม

คณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน�าส�วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพ่ือติดตามความก�าวหน�า

การดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และการดำเนินงานตามยุทธศาสตรKจังหวัดลำพูน รวมถึงการแก�ไขป\ญหาเร�งด�วน ได�แก�

การปNองกันภัยแล�งและน้ำเพ่ือการเกษตร ท้ังนี้ในเรื่องของการปNองกันป\ญหาภัยแล�งนั้น จังหวัดลำพูนได�จัดต้ังศูนยKบัญชาการ

เหตุการณKปNองกันและแก�ไขป\ญหาภัยแล�งจังหวัดลำพูน ปj 2564 เพ่ือติดตามสถานการณKภัยแล�ง และเตรียมมาตรการช�วยเหลือ

ประชาชน โดยให�คณะทำงานสำรวจพ้ืนท่ีชุมชนท่ีคาดว�าจะขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและบริโภค รวมถึงสำรวจความชำรุด

เสียหาย ของฝาย พนังก้ันน้ำ และอาคารเครื่องสูบน้ำ เพ่ือเร�งดำเนินการจัดหางบประมาณซ�อมแซม สำหรับด�านการปNองกันแก�ไข

ป\ญหาหมอกควันไฟป+า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดลำพูนได� ดำเนินโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ชิง

เก็บ ลดเผา เพ่ือลดปริมาณใบไม�แห�งและก่ิงไม� ซ่ึงเปVนเชื้อเพลิงท่ีทำให�เกิดไฟป+า ซ่ึงเศษใบไม�ท่ีเก็บแล�วจะนำไปจำหน�ายให�

บริษัทเอกชนแปรรูปเปVนเชื้อเพลิง โดยต้ังเปNาหมายในการเก็บเศษใบไม�และและก่ิงไม�ให�ปริมาณ 100 ตัน นอกจากนี้ยังได�ดำเนิน

โครงการสร�างฝายชะลอน้ำ ลำพูน 1,300 ปj 1,300 ฝาย ในพ้ืนท่ีป+าชุมชนต�นน้ำ เพ่ือเพ่ิมความชุ�มชื้นและเก็บกักน้ำสำหรับทำ

การเกษตรต�อไป 


