
สรุปข�าวประจำในวันท่ี  31 มี.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

- 'บ๊ิกตู	'สั่งเร	งสางป�ญหาท่ีดินทำกิน (เดลินิวส� 31 มีนาคม 2564 หน'า 3) 

- ภาพข	าว: สังคมข	าวหุ'น: กรมป.าไม'-ชุมชน-ซีพีเอฟ ร	วมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเขาพระยาเดินธง  

     (ข	าวหุ'น 31 มีนาคม 2564 หน'า 4) 

 

ข�าวเว็บไซต+ 

กรมป.าไม' -ชุมชน-ซีพีเอฟ ร	วมพลิกฟ9:นป.าเขาพระยาเดินธง สร'างแหล	งอาหารยั่งยืน เรียนรู'อนุรักษ�ป.าผ	านห'องเรียน 

ธรรมชาติ (ประชาชาติธุรกิจ 30 มีนาคม 2564) 

https://www.prachachat.net/public-relations/news-639154 

กรมป.าไม' -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร	วมพลิกฟ9:นป.าเขาพระยาเดินธง (บ'านเมือง 28 มีนาคม 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/228374  

เจ'าหน'าท่ีทำงานหนัก ไฟไหม'ป.าบนดอยสะเมิง จ.เชียงใหม	 จนเปYนทะเลเพลิง (ไทยรัฐ 30 มีนาคม 2564)  

https://www.thairath.co.th/news/local/north/2059891 

ไฟป.าโหมเผาดอนสะเมิง เพลิงลุกท	วมราวภูเขาไฟ  (คม ชัด ลึก 30 มีนาคม 64) 

https://www.komchadluek.net/news/regional/462444 

ผู'ว	าฯ เชียงใหม	สั่ง ฮ.บินระดมดับไฟไหม'ดอยสะเมิงเสริมกำลังภาคพ้ืนดิน เชื่อคุมอยู	ภายในวันนี้  

(ผู'จัดการออนไลน� 30 มีนาคม 64) 

https://mgronline.com/local/detail/9640000030347 

เปaดภาพคลิป 'ไฟป.าเชียงใหม	' เผาดอยสะเมิงวอด ราวกับเปYนภูเขาไฟ (กรุงเทพธุรกิจ 30 มีนาคม 2564) 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929905 

ไฟป.าสะเมิง โหมรุนแรง จนท.เร	งดับท้ังวันท้ังคืน ควบคุมอยู	ในวงจำกัดแล'ว ( ข	าวสด 30 มีนาคม 2564)    

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6233746 

อุดรธานีประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนมีนาคม 2564 แบบ New normal (สำนักข	าว กรมประชาสัมพันธ� 30 มีนาคม 64) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210330203430695 
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กรมป�าไม	 -ชุมชน-ซีพีเอฟ ร�วมพลิกฟ��นป�าเขาพระยาเดินธง สร	างแหล�งอาหารยั่งยืน เรียนรู	อนุรักษ(ป�าผ�านห	องเรียนธรรมชาติ 

วันท่ี 30 มีนาคม 2564   https://www.prachachat.net/public-relations/news-639154 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ(อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จับมือกรมป�าไม	 และชุมชน สานต�อโครงการซีพีเอฟ รักษ(นิเวศ ลุ�มน้ำป�า

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

สร	างความม่ันคงทางอาหาร สนับสนุนการขับเคลื่อนเปSาหมายความยั่งยืนของซีพีเอฟ และ SDGs รวมท้ังส�งเสริมการเรียนรู	อนุรักษ(

และฟ��นฟูป�าผ�านห	องเรียนธรรมชาติ 

ซีพีเอฟ ร�วมมือกรมป�าไม	 และชุมชน เดินหน	าโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ(นิเวศ ลุ�มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง” ตำบลพัฒนานิคม 

อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยปZนี้เข	าสู�ระยะท่ีสอง (ปZ 2564-2568) มีเปSาหมายอนุรักษ(และฟ��นฟูป�าเพ่ิมเป\น 7,000 ไร� จาก

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

สำหรับกิจกรรมแรกของปZนี้ (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 แปSนแก	ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป\นประธานเปcดงาน พร	อมด	วย นายภูมินพศ( บุญบันดาร ผู	อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากร

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

ฐานะรองประธานคณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษ(นิเวศ ลุ�มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง นำจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต�างๆ 200 

คน รวมท้ังอาจารย(และนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลงพ้ืนท่ี 

 



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

รักษาและปกปSองทรัพยากรป�าไม	ของชาติ และยังเป\นการสร	างจิตสำนึกด	วยการเป\นตัวอย�างท่ีดีให	กับเยาวชนคนรุ�นหลัง เห็น

ความสำคัญของการช�วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให	คงอยู�อย�างยั่งยืน โดยเฉพาะอย�างยิ่งผืนป�าเขาพระยาเดินธง เป\นป�าต	นน้ำ

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

พัฒนาเศรษฐกิจในท	องถ่ินและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

ผู	อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 5 (สระบุรี) กล�าวว�า เป\นเรื่องน�ายินดีท่ีได	เห็นความร�วมมือของชุมชน และองค(กรเอกชน 

ร�วมอนุรักษ(และฟ��นฟูผืนป�าของประเทศ ซ่ึงสอดรับกับเปSาหมายของภาครัฐท่ีอยากให	ประชาชนทุกคนช�วยกันปลูกต	นไม	เพ่ือแผ�นดิน 

และในโอกาสวันป�าไม	โลก 21 มีนาคมของทุกปZ ทางกรมป�าไม	ได	มอบหมายให	สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ในท	องท่ีบูรณาการความ

ร�วมมือระหว�างหน�วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการฟ��นฟูป�า ทางสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 5 (สระบุรี) จึงถือเป\น

โอกาสท่ีดีท่ีหน�วยงานภาครัฐและซีพีเอฟ ร�วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ สอดคล	องตามเจตนารมย(ของบันทึกความร�วมมือการปกปSอง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)ระหว�างกรมป�าไม	 กรมอุทยานแห�งชาติสัตว(ป�าและพันธุ(พืช องค(การบริหาร

จัดการกlาซเรือนกระจก (องค(การมหาชน) และซีพีเอฟ 

ด	านรองประธานคณะทำงานโครงการยุทธศาสตร(รักษ(นิเวศ กล�าวว�า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด	วยความรับผิดชอบต�อสังคมและ

สิ่งแวดล	อม ภายใต	กลยุทธ( 3 เสาหลัก อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน ดินน้ำป�าคงอยู� โดยในด	านดินน้ำป�าคงอยู� โครงการ “ซีพีเอฟ รักษ(

นิเวศ ลุ�มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง”มีเปSาหมายบรรเทาผลกระทบต�อสิ่งแวดล	อมควบคู�กับการปกปSองความหลากหลายทางชีวภาพ 

และต�อยอดสร	างความม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนเปSาหมายความยั่งยืน 2030 ของซีพีเอฟ และสอดคล	อง

กับเปSาหมายความยั่งยืนขององค(การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 

“ซีพีเอฟขอเป\นส�วนหนึ่งของการส�งมอบผืนป�าท่ีอุดมสมบูรณ( เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให	ประเทศ เป\นแหล�งต	นน้ำ และเป\นแหล�งอาหารท่ี

ยั่งยืนของชุมชน” รองประธานคณะทำงานฯ กล�าว 

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

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

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

พ้ืนท่ีโครงการฯท่ีเติบโตข้ึน จะสามารถกักเก็บคาร(บอนไดออกไซด( ช�วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากนี้ ผืนป�าเขาพระยาเดินธงยังเป\นต	นแบบการปลูกป�า จากความสำเร็จในการนำรูปแบบปลูกป�า 4 รูปแบบมาใช	ทำป�าฟ��นตัว

เร็วข้ึน เป\นห	องเรียนธรรมชาติและแหล�งเรียนรู	ของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจเก่ียวกับการปลูกป�า โดยท่ีผ�านมา มี

หน�วยงานต�างๆ และสถานศึกษาท่ีสนใจเข	ามาศึกษาดูงาน อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ( 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี บริษัท บี.กริม ดร.เกฮาร(ด ลิงค( บิวด้ิง จำกัด บริษัท เชลล(แห�งประเทศไทย จำกัด เป\นต	น 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯได	นำความสำเร็จการอนุรักษ(และฟ��นฟูป�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�วมพลิกฟ��นป�าเขาพระยาเดินธง 

วันอาทิตย( ท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2564   https://www.banmuang.co.th/news/activity/228374 

กรมป�าไม	 -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร�วมพลิกฟ��นป�าเขาพระยาเดินธง 

สร	างแหล�งอาหารยั่งยืน เรียนรู	อนุรักษ(ป�าผ�านห	องเรียนธรรมชาติ 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ(อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จับมือกรมป�าไม	 และชุมชน สานต�อโครงการซีพีเอฟ รักษ(นิเวศ ลุ�มน้ำป�า

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

สร	างความม่ันคงทางอาหาร สนับสนุนการขับเคลื่อนเปSาหมายความยั่งยืนของซีพีเอฟ และ SDGs รวมท้ังส�งเสริมการเรียนรู	อนุรักษ(

และฟ��นฟูป�าผ�านห	องเรียนธรรมชาติ 

ซีพีเอฟ ร�วมมือกรมป�าไม	 และชุมชน เดินหน	าโครงการ "ซีพีเอฟ รักษ(นิเวศ ลุ�มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง" ตำบลพัฒนานิคม อำเภอ

พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยปZนี้เข	าสู�ระยะท่ีสอง (ปZ 2564-2568) มีเปSาหมายอนุรักษ(และฟ��นฟูป�าเพ่ิมเป\น 7,000 ไร� จากระยะท่ี

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

สำหรับกิจกรรมแรกของปZนี้ (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 แปSนแก	ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป\นประธานเปcดงาน พร	อมด	วย นายภูมินพศ( บุญบันดาร ผู	อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากร

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

ฐานะรองประธานคณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษ(นิเวศ ลุ�มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง นำจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต�างๆ 200 

คน รวมท้ังอาจารย(และนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลงพ้ืนท่ี 

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

รักษาและปกปSองทรัพยากรป�าไม	ของชาติ และยังเป\นการสร	างจิตสำนึกด	วยการเป\นตัวอย�างท่ีดีให	กับเยาวชนคนรุ�นหลัง เห็น

ความสำคัญของการช�วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให	คงอยู�อย�างยั่งยืน โดยเฉพาะอย�างยิ่งผืนป�าเขาพระยาเดินธง เป\นป�าต	นน้ำ

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

พัฒนาเศรษฐกิจในท	องถ่ินและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

ผู	อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 5 (สระบุรี) กล�าวว�า เป\นเรื่องน�ายินดีท่ีได	เห็นความร�วมมือของชุมชน และองค(กรเอกชน 

ร�วมอนุรักษ(และฟ��นฟูผืนป�าของประเทศ ซ่ึงสอดรับกับเปSาหมายของภาครัฐท่ีอยากให	ประชาชนทุกคนช�วยกันปลูกต	นไม	เพ่ือแผ�นดิน 

และในโอกาสวันป�าไม	โลก 21 มีนาคมของทุกปZ ทางกรมป�าไม	ได	มอบหมายให	สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ในท	องท่ีบูรณาการความ



ร�วมมือระหว�างหน�วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการฟ��นฟูป�า ทางสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม	ท่ี 5 (สระบุรี) จึงถือเป\น

โอกาสท่ีดีท่ีหน�วยงานภาครัฐและซีพีเอฟ ร�วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ สอดคล	องตามเจตนารมย(ของบันทึกความร�วมมือการปกปSอง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)ระหว�างกรมป�าไม	 กรมอุทยานแห�งชาติสัตว(ป�าและพันธุ(พืช องค(การบริหาร

จัดการกlาซเรือนกระจก (องค(การมหาชน) และซีพีเอฟ 

ด	านรองประธานคณะทำงานโครงการยุทธศาสตร(รักษ(นิเวศ กล�าวว�า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด	วยความรับผิดชอบต�อสังคมและ

สิ่งแวดล	อม ภายใต	กลยุทธ( 3 เสาหลัก อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน ดินน้ำป�าคงอยู� โดยในด	านดินน้ำป�าคงอยู� โครงการ "ซีพีเอฟ รักษ(

นิเวศ ลุ�มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง"มีเปSาหมายบรรเทาผลกระทบต�อสิ่งแวดล	อมควบคู�กับการปกปSองความหลากหลายทางชีวภาพ 

และต�อยอดสร	างความม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนเปSาหมายความยั่งยืน 2030 ของซีพีเอฟ และสอดคล	อง

กับเปSาหมายความยั่งยืนขององค(การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 

“ซีพีเอฟขอเป\นส�วนหนึ่งของการส�งมอบผืนป�าท่ีอุดมสมบูรณ( เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให	ประเทศ เป\นแหล�งต	นน้ำ และเป\นแหล�งอาหารท่ี

ยั่งยืนของชุมชน” รองประธานคณะทำงานฯ กล�าว 

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

ฝาย ท่ีทำไว	ตั้งแต� ปZ 2561 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำหน	าท่ีของฝายในการชะลอการไหลของน้ำดักตะกอน ก่ิงไม	 เศษไม	 ดิน 

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

พ้ืนท่ีโครงการฯท่ีเติบโตข้ึน จะสามารถกักเก็บคาร(บอนไดออกไซด( ช�วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากนี้ ผืนป�าเขาพระยาเดินธงยังเป\นต	นแบบการปลูกป�า จากความสำเร็จในการนำรูปแบบปลูกป�า 4 รูปแบบมาใช	ทำป�าฟ��นตัว

เร็วข้ึน เป\นห	องเรียนธรรมชาติและแหล�งเรียนรู	ของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจเก่ียวกับการปลูกป�า โดยท่ีผ�านมา มี

หน�วยงานต�างๆ และสถานศึกษาท่ีสนใจเข	ามาศึกษาดูงาน อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ( 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี บริษัท บี.กริม ดร.เกฮาร(ด ลิงค( บิวด้ิง จำกัด บริษัท เชลล(แห�งประเทศไทย จำกัด เป\นต	น 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯได	นำความสำเร็จการอนุรักษ(และฟ��นฟูป�าไปขยายผลในการสร	างความม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืนให	กับ

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

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

 



 

  

เจ	าหน	าท่ีทำงานหนัก ไฟไหม	ป�าบนดอยสะเมิง จ.เชียงใหม� จนเป\นทะเลเพลิง (คลิป) 

30 มี.ค. 2564 https://www.thairath.co.th/news/local/north/2059891 

 เกิดเหตุไฟไหม	ป�าบนดอยสะเมิง จ.เชียงใหม� ไฟไหม	รุนแรงแทบเป\นทะเลเพลิง ด	านโซเชียลติดแฮชแท็ก #ไฟป�าเชียงใหม� ให	

กำลังใจเจ	าหน	าท่ี 

วันท่ี 30 มี.ค. 64 ผู	สื่อข�าวรายงานว�า เม่ือเวลาประมาณ 22.00 น. เกิดเหตุไฟไหม	ป�าบนดอยสะเมิง จ.เชียงใหม� ซ่ึงพบว�าไฟได	โหม

ไหม	รุนแรงในบริเวณกว	าง 

คาดว�าสาเหตุเกิดจากมีคนอาศัยจังหวะช�วงท่ีเจ	าหน	าท่ีไปดูแลการเลือกต้ังท	องถ่ินเม่ือวันอาทิตย(ท่ี 28 มี.ค.64 ลอบเข	าไปในป�า แล	ว

ไฟได	ลุกลาม จนกระท่ังช�วงดึกไฟได	ลามหนักเนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณดังกล�าวเป\นป�าไผ� 

จนเช	ามืดวันท่ี 29 มี.ค. เจ	าหน	าท่ีสถานีควบคุมไฟป�าขุนขาน-สะเมิง ชุดเหยี่ยวไฟ กรมป�าไม	 และชุดอาสาดับไฟของหมู�บ	าน ได	เดิน

เท	าเข	าไปดับไฟท่ีกำลังลุกไหม	 เนื่องจากพ้ืนท่ีเกิดไฟป�าอยู�ใกล	กับชุมชน    

แต�เนื่องจากไฟป�าเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสูงชัน และเป\นผาหิน และเป\นป�าไผ� แห	ง ไฟไหม	รุนแรงควบคุมได	ยาก เจ	าหน	าท่ีจึงได	ทำแนวกันไฟ

ไว	ไม�ให	ลุกลามและขยายวงกว	าง พร	อมประสานเฮลิคอปเตอร(ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมนำน้ำไปโปรยเพ่ือ

ดับไฟป�าในจุดท่ีเจ	าหน	าท่ีภาคพ้ืนดินเข	าไม�ถึง โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมได	ส�งเฮลิคอปเตอร( 2 ลำเข	า

สนับสนุนและนำน้ำไปโปรยดับไฟป�ากว�า 20 เท่ียว 

กระท่ังช�วงเย็นจึงสามารถควบคุมไฟป�าท่ีเกิดข้ึนได	บางส�วน แต�เนื่องจากช�วงค่ำมีกระแสลมพัดเข	ามา ไฟป�าจึงปะทุข้ึนมาอีกครั้ง และ

ลุกลามขยายวงกว	าง ทำให	เจ	าหน	าท่ีต	องระดมกำลังกันเข	าไปดับไฟป�าในช�วงกลางดึกอีกครั้ง 

ขณะท่ีช�วงเช	าวันนี้ (30 มีนาคม) เจ	าหน	าท่ีจะขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร(จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม นำน้ำมา

โปรยเพ่ือดับไฟป�าในจุดท่ีเป\นหน	าผาสูงชัน ซ่ึงเจ	าหน	าท่ีภาคพ้ืนดินเข	าไม�ถึงอีกครั้ง เนื่องจากเกรงว�าไฟป�าท่ีเกิดข้ึนจะทำให	เกิดฝุ�น

ควันพิษสะสมในอากาศจนค�ามลพิษหมอกควันสูงเกินมาตรฐาน 

ขณะท่ีกระแสในโลกออนไลน( โดยเฉพาะทวิตเตอร(ได	มีการติดแฮชแท็ก #ไฟป�าเชียงใหม� เพ่ือให	กำลังใจ และขอรับบริจาคอุปกรณ(ใน

การดับไฟป�าให	กับเจ	าหน	าท่ีใช	ในการปฏิบัติงาน 



 

 

 

ไฟป�าโหมเผาดอนสะเมิง เพลิงลุกท�วมราวภูเขาไฟ 

30 มีนาคม 2564    https://www.komchadluek.net/news/regional/462444 

สถานการณ(หมอกควันเชียงใหม� ไฟไหม	ป�าในพ้ืนท่ี อ.สะเมิง จ.เชียงใหม� เพลิงลุกท�วมราวภูเขาไฟ  

จากผู	ใช	เฟซบุlก ชื่อว�า "Sumit Athiprom" ได	โพสต(ภาพไฟไหม	ป�าในพ้ืนท่ีอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม�พร	อมกับข	อความเขียน

เอาไว	ว�า "ภูเขาไฟสะเมิง บ	านท�าศาลา ขอส�งกำลังใจให	เจ	าหน	าท่ีทุกภาคส�วน ท่ีระดมกำลังกันสกัดไฟ วันพรุ�งนี้ควันไฟจากสะเมิงจะ

ปกคลุมเมืองเชียงใหม�ให	มืดมนมากข้ึน" ซ่ึงหลังจากท่ีมีการโพสต(รูปภาพดังกล�าวออกไปนั้นปรากฏว�ามีประชาชนเข	ามาแสดงความ

คิดเห็นกันเป\นจำนวนมาก 

ขณะเดียวกันรายงานจากศูนย(บัญชาการปSองกันแก	ไขปwญหาฝุ�นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม� ว�าทางสถานีควบคุมไฟป�า

ขุนขาน-สะเมิง (คณะทำงานฯชุดท่ี 8) สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ(ท่ี 16 (เชียงใหม�) ได	เข	าตรวจสอบพ้ืนท่ีการเกิด จำนวน 3 จุด ดังนี้ 

ท	องท่ีบ	านแม�สาบ ต.สะเมิงใต	 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม� จำนวน 3 จุด พ้ืนท่ีป�าอุทยานแห�งชาติขุนขาน เริ่มควบคุมไฟต้ังแต�

เวลา 09.00 น.-22.20 น. ไม�สารถควบคุมไฟป�าได	 เนื่องจากบริเวณพ้ืนท่ีดังกล�าว เป\นหน	าผา มีความสูงชัน เป\นป�าไผ� เป\นผาหิน ไฟ

ไม	รุนแรง ยากต�อการควบคุมไฟ จนท.ได	ทำแนวกันไฟรอบบริเวณพ้ืนท่ีดังกล�าวไว	แล	ว โดยเวลา 14.00-17.20 น. ได	รับการ

สนับสนุนเฮลิคอปเตอร(ช�วยในการควบคุมไฟป�า 2 ลำ 40 เท่ียว โดยมีจนท. ส.ไฟป�าขุนขาน-สะเมิง จนท.อชขุนขาน จนท.เหยี่ยวไฟ

(กรมป�าไม	) เครือข�ายฯบ	านดงช	างแก	ว บ	านศาลา-ป�ากล	วย จำนวน 26 คน 

 

 

 

 



 

   

   

   

 

ผู	ว�าฯ เชียงใหม�สั่ง ฮ.บินระดมดับไฟไหม	ดอยสะเมิงเสริมกำลังภาคพ้ืนดิน เชื่อคุมอยู�ภายในวันนี้ 

เผยแพร�: 30 มี.ค. 2564 ผู	จัดการออนไลน(   https://mgronline.com/local/detail/9640000030347 

เชียงใหม� - เชียงใหม�ยังระดมท้ังกำลัง จนท.และเฮลิคอปเตอร( ดับไฟป�าไหม	ดอยท้ังลูกท่ีสะเมิง สามารถคุมและจำกัดวงได	แล	ว 

พร	อมวางกำลังเฝSาระวังต�อเนื่องปSองกันปะทุลุกลามซ้ำ พบปwญหาอุปสรรคพ้ืนท่ีสูงชันและเชื้อเพลิงสะสมจำนวนมากจากการทับถม

ตลอด 3 ปZ ขณะท่ีสภาพตัวเมืองเชียงใหม�ถูกฝุ�นควันปกคลุมหนาค�ามลพิษพุ�งอันดับ 3 ของโลก 

ความคืบหน	ากรณีท่ีโซเชียลมีเดียแชร(และแสดงความเห็นห�วงใยอย�างกว	างขวางจำนวนมากเก่ียวกับภาพไฟไหม	ป�าอย�างรุนแรงบน

ภูเขาท้ังลูกในพ้ืนท่ีบ	านศาลา ตำบลสะเมิงใต	 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม� เม่ือคืนวานนี้ (29 มี.ค. 64) นั้น รายงานข�าวแจ	งว�า 

ตลอดท้ังวันนี้ (30 มี.ค.) เจ	าหน	าท่ีสถานีควบคุมไฟป�าขุนขาน-สะเมิง, ชุดเหยี่ยวไฟ กรมป�าไม	, ชุดเสือไฟ กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว(

ป�า และพันธุ(พืช และชุดอาสาดับไฟของหมู�บ	าน ได	ร�วมกันควบคุมไฟ ยังคงระดมกำลังกันเข	าทำการดับไฟและควบคุมไฟท่ีลุกไหม	ให	

อยู�ในวงจำกัด พร	อมกันนี้ยังได	รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร(จากกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว(ป�า และพันธุ(พืช และกรมปSองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย บรรทุกน้ำข้ึนโปรยดับไฟด	วยซ่ึงสถานการณ(ดีข้ึนตามลำดับ โดยไฟยังมีการลุกไหม	อยู�และกลุ�มควันลอยข้ึนอย�าง

ต�อเนื่องบางจุด แต�เจ	าหน	าท่ีมีการจัดกำลังเฝSาระวังอย�างใกล	ชิดเพ่ือควบคุมไฟไว	ไม�ให	ลุกลามเป\นวงกว	างอีก 

โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย( ผู	ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� เปcดเผยว�า ตามท่ีได	เกิดสถานการณ(การเกิดจุดความร	อนในเขตพ้ืนท่ี

อำเภอสะเมิง ในช�วงบ�ายของวันท่ี 29 มีนาคม 2564 จำนวน 7 จุด โดยเกิดข้ึนในเขตป�าอนุรักษ( ตำบลสะเมิงใต	 จำนวน 3 จุด เขต



ป�าอนุรักษ( ตำบลสะเมิงเหนือ จำนวน 1 จุด และเขตป�าสงวนฯ ซ่ึงเป\นพ้ืนท่ีบริหารจัดการเชื้อเพลิงอีก 3 จุด และมีการเผยแพร�ภาพ

ในสื่อโซเชียล จากการตรวจสอบพบว�าเป\นเหตุการณ(ท่ีเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2564 พ้ืนท่ีบ	านศาลา-ป�ากล	วย หมู�ท่ี 4 ตำบลสะ

เมิงใต	 อำเภอสะเมิง ซ่ึงเป\นพ้ืนท่ีลาดชัน เป\นผาหิน มีลักษณะเป\นป�าไผ�แห	ง 

ท้ังนี้ พบด	วยว�าไม�มีการเผาไหม	มาประมาณ 3 ปZ ทำให	มีเชื้อเพลิงสะสมเป\นจำนวนมาก และไม�สามารถดับไฟได	รวดเร็ว ทาง

เจ	าหน	าท่ีได	ระดมกำลังทุกภาคส�วนร�วมเฝSาระวังและจัดทำแนวกันไฟในพ้ืนท่ีโดยรอบ และเม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2564 ได	มีการเสริม

กำลังเฮลิคอปเตอร( จำนวน 2 ลำ ข้ึนปฏิบัติการดับไฟจำนวน 50 เท่ียว และในวันนี้ (30 มี.ค.) ได	เพ่ิมกำลังเฮลิคอปเตอร(เป\น 3 ลำ

เข	าดับไฟ และกำลังเจ	าหน	าท่ีอีก 120 นายร�วมทำแนวกันไฟเพ่ิมเติม โดยคาดว�าจะสามารถจำกัดพ้ืนท่ีเผาไหม	จากเหตุการณ(

ดังกล�าวได	ในวันนี้ 

ขณะท่ีสภาพอากาศท่ัวไปของเขตพ้ืนท่ีอำเภอสะเมิง เช	าวันนี้ (30 มี.ค.64) เวลา 09.00 น. พบว�า ยังมีควันคุกรุ�น อยู� เจ	าหน	าท่ี

ภาคพ้ืนดินท้ังหมดรวมท้ังทีมโดรน ยังคงตรึงอยู�ในพ้ืนท่ีเพ่ือควบคุมหัวไฟและท	ายไฟ ส�วนค�าคุณภาพ (PM 2.5) อยู�ท่ี 125 มิลลิกรัม 

และมีกระแสลมพัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต	 ความเร็วประมาณ 7 กม./ชม. (ณ เวลา 09.00 น.) และจากการพยากรณ(อากาศ

ในระบบ CMDSS คาดว�าในช�วงบ�ายวันนี้อากาศจะยกตัวข้ึนประมาณ 1,000 มิลลิบาร( (อากาศยกตัวได	ดี) ความเร็ว 16 กม./ชม. 

และคาดว�าจะมีฝนตกในบ�ายวันนี้ ท้ังนี้ หน�วยงานท่ีเก่ียวข	องได	ส�งกำลังเข	าพ้ืนท่ีเสริมกำลังการปฏิบัติการแล	ว 

อย�างไรก็ตาม ผู	ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม�ได	ขอให	ประชาชนในพ้ืนท่ีติดตามรับฟwงข�าวสารและข	อมูลจากทางราชการอย�างใกล	ชิด 

เพ่ือจะไปฏิบัติตัวและการดูแลสุขภาพได	อย�างถูกต	อง โดยแนะนำให	ประชาชนควรสวมหน	ากากอนามัย ลดกิจกรรมกลางแจ	ง ด่ืมน้ำ

ในปริมาณมาก ใช	น้ำเกลือกลั้วคอปSองกันการเจ็บคอและควรปcดประตู หน	าต�างไม�ให	ฝุ�นเข	า ส�วนประชาชนกลุ�มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็ก

เล็ก คนชรา หญิงมีครรภ( และผู	ป�วยโรคภูมิแพ	 โรคประจำตัวในกลุ�มโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ต	องดูแลตนเอง

เป\นพิเศษ โดยในส�วนของอำเภอสะเมิง ได	จัดต้ังพ้ืนท่ี Safety Zone ไว	ให	บริการประชาชนแล	ว 20 แห�ง ท่ีโรงพยาบาลส�งเสริม

สุขภาพประจำตำบล องค(กรปกครองส�วนท	องถ่ิน ท่ีว�าการอำเภอ โรงพยาบาลประจำอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ท้ังนี้

สามารถสอบถามรายละเอียดของ Safety Zone ได	ท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม� หมายเลขโทรศัพท( 0-5321-1048 

สำหรับสภาพตัวเมืองเชียงใหม�ตลอดท้ังวันนี้ พบว�าถูกปกคลุมหนาทึบด	วยฝุ�นควันจากการเผาป�า ส�วนหนึ่งคาดว�าจะมาจากไฟไหม	

ป�าในพ้ืนท่ีอำเภอสะเมิงด	วย ท้ังนี้ รายงานข	อมูลคุณภาพอากาศจากเว็บไซต( www.iqair.com ท่ีรายงานผลตรวจวัด คุณภาพ 

อากาศจากเมืองสำคัญต�างๆ ท่ัวโลก พบว�าคุณภาพอากาศเมืองเชียงใหม� เม่ือเวลา 13.00 น. แย�ท่ีสุดเป\นอันดับ 3 ของโลก ดัชนี

คุณภาพอากาศอยู�ท่ี 177US AQI และค�าฝุ�นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู�ท่ี 105.9 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก(เมตร ส�วนเมืองท่ีคุณภาพ

อากาศแย�ท่ีสุดในโลก ได	แก� อันดับ 1 เมืองกาฏมัณฑุ ประเทศเนปาล ดัชนีคุณภาพอากาศ 266 US AQI และอันดับ 2 เมืองเซ่ียงไฮ	 

ประเทศจีน มีคุณภาพอากาศ 181US AQI 

 



 

 

เปcดภาพคลิป 'ไฟป�าเชียงใหม�' เผาดอยสะเมิงวอด ราวกับเป\นภูเขาไฟ 

30 มีนาคม 2564 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929905 

เปcดภาพคลิป "ไฟป�าเชียงใหม�" เผาดอยสะเมิงวอด ราวกับเป\นภูเขาไฟ ความคืบหน	าล�าสุด 

เชียงใหม� - เพลิงเผาวอดป�าบนดอยในอ.สะเมิง จ.เชียงใหม� จนเกิดภาพคล	ายภูเขาไฟ หน.สถานีควบคุมไฟป�าสะเมิง เผยไฟป�าโหม

ในพ้ืนท่ีบ	านศาลา 2 วันเต็มๆ ส�งผลให	ไฟโหมหนักในพ้ืนท่ีเขาสูงลาดชัน เป\นพ้ืนท่ีไม�เกิดไฟป�ามานาน ปZ ทำให	เกิดการสะสม

เชื้อเพลิง ต	องระดมท้ังคนขอกำลังฮ.ดับน้ำกว�า 40 เท่ียวบิน ล�าสุด เจ	าหน	าท่ีเข	าควบคุมเพลิงได	แล	ว คาดพ้ืนท่ีป�าเสียหาย 50 ไร� 

ล�าสุดผู	สื่อข�าวได	รับรายงานว�า ในช�วงเช	าวันนี้ 30 มีนาคม 2564 เจ	าหน	าท่ีชุดดับไฟป�าจากสถานีดับไฟป�าสะเมิง และหน�วยงานท่ี

เก่ียวข	อง ได	บูรณาการการทำงาน เข	สเร�งดับไฟป�าในพ้ืนท่ี จนในขณะนี้สาทารถควบคุมเพลิงเอาไว	ได	แล	ว 

นายจักรา ดิษยนันท( หัวหน	าสถานีควบคุมไฟป�าสะเมิง เปcดเผยว�า ได	เกิดไฟป�าบนภูเขาบริเวณบ	านศาลา ต.สะเมิงใต	 อ.สะเมิง จ.

เชียงใหม� เจ	าหน	าท่ีสถานีควบคุมไฟป�าขุนขาน-สะเมิง สบอ.16 ชุดเหยี่ยวไฟ กรมป�าไม	และชุดอาสาดับไฟของหมู�บ	านได	ร�วมกัน

ควบคุมไฟ โดยการดับและทำแนวกันไฟเพ่ือสกัดไฟ ต้ังแต�เช	าวานนี้โดยมี ฮ.ของ ทส.จำนวน 2 ลำ บินสนับสนุนท้ิงน้ำ สามารถ

ควบคุมไฟได	บางส�วน โดยเม่ือวานนี้ได	ระดมกำลังเจ	าหน	าท่ีได	เข	าดับไฟป�าตลอดท้ังวันจนถึงช�วงกลางดึกคืนท่ีผ�านมา 

การปฏิบัติงานเป\นไปด	วยความยากเนื่องจากเป\นเขาสูง ผาหิน และเป\นป�าไผ�แห	ง ไฟไหม	รุนแรงควบคุมได	ยาก ประกอบกับพ้ืนท่ี

ดังกล�าวไม�ได	เกิดไฟป�านานถึง 3 ปZทำให	เกิดการสะสมของเชื้อเพลิง จึงทำให	ไฟป�าลุกลามอย�างรวดเร็ว จนต	องเสริมกำลังเจ	าหน	าท่ี

ภาคพ้ืนดินอีก 24 นาย รวมเป\น 50 นาย ข้ึนไปทำแนวกันไฟจนสามารถควบคุมไฟป�าให	อยู�ในวงจำกัดแต�ยังมีไฟป�าบางจุดท่ี 

เจ	าหน	าท่ีไม�สามารถเข	าดับได	 เนื่องจากเป\นหน	าผาสูงชัน จึงได	ทำแนวกันไฟปSองกันการลุกลามไปพ้ืนท่ีอ่ืน พร	อมวางกำลังเจ	าหน	าท่ี

เฝSาระวังตลอด 24 ชั่วโมงจนกว�าจะสามารถควบคุมไฟป�าได	ท้ังหมด 

เหตุการณ(ดังกล�าวเกิดข้ึนต้ังแต�กลางดึกวันอาทิตย(ท่ี 28 มีนาคม หลังจากท่ีชุดปSองกันไฟป�าของหมู�บ	านในพ้ืนท่ีได	ปฏิบัติหน	าท่ี

ประจำหน�วยเลือกต้ังทำให	มีชาวบ	านเข	าไปลักลักเผาป�า ในพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติขุนขาน บริเวณบ	านแม�สาบ ต.สะเมิงใต	 อำเภอสะ

เมิง จังหวัดเชียงใหม� เจ	าหน	าท่ีจึงเข	าพ้ืนท่ีดับไฟป�าต้ังแต�ตี 1 ของวันท่ี 29 มีนาคม ไม�สารถควบคุมไฟป�าได	 เนื่องจากบริเวณพ้ืนท่ี

ดังกล�าว เป\นหน	าผา มีความสูงชัน เป\นป�าไผ� เป\นผาหิน ไฟไม	รุนแรง ยากต�อการควบคุมไฟ จนท.ได	ทำแนวกันไฟรอบบริเวณพ้ืนท่ี 

และช�วงบ�ายเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2564 ได	ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร(ช�วยในการควบคุมไฟป�า 2 ลำ 40 เท่ียว โดยมีจนท. สถานีไฟ

ป�าขุนขาน-สะเมิง เจ	าหน	าท่ีอุทยานแห�งชาติขุนขาน เจ	าหน	าท่ีเหยี่ยวไฟ(กรมป�าไม	) เครือข�ายฯบ	านดงช	างแก	ว บ	านศาลา-ป�ากล	วย 

จำนวน 26 คนก�อนท่ีไฟป�าจะลุกลามไหม	บนภูเขาพ้ืนท่ีบ	านศาลา ต.สะเมิงใต	 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม� ช�วงหัวค่ำ เบ้ืองต	น

คาดว�ามีพ้ืนท่ีป�าได	รับความเสียหายประมาณ 50 ไร� 



 

   

  

ไฟป�าสะเมิง โหมรุนแรง จนท.เร�งดับท้ังวันท้ังคืน ควบคุมอยู�ในวงจำกัดแล	ว   

30 มี.ค. 2564    https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6233746 

จนท.ระดมกำลังดับ ไฟป�าสะเมิง ท้ังวันท้ังคืน ล�าสุดสามารถควบคุมให	อยู�ในวงจำกัดแล	ว พบควันไฟข้ึนประปรายเตรียมนำโดรนบิน

ตรวจหาจุดความร	อนซ้ำ 

กรณีโซเชียลแชร(และแสดงความเห็น ห�วงใยอย�างกว	างขวางจำนวนมาก เก่ียวกับภาพไฟไหม	ป�าอย�างรุนแรงบนภูเขาท้ังลูกในพ้ืนท่ี

บ	านศาลา ต.สะเมิงใต	 อ.สะเมิง จ.เชียงใหม� เม่ือคืนวันท่ี 29 มี.ค.ท่ีผ�านมา นั้น 

เม่ือวันท่ี 30 มี.ค.64 นายจักรา ดิษยนันทน( หัวหน	าสถานีควบคุมไฟป�าขุนขาน-สะเมิง (คณะทำงานฯชุดท่ี 8) สำนักบริหารพ้ืนท่ี

อนุรักษ(ท่ี 16 (เชียงใหม�) รายงานว�า เจ	าหน	าท่ีสถานีควบคุมไฟป�าขุนขาน-สะเมิง, ชุดเหยี่ยวไฟ กรมป�าไม	 และชุดอาสาดับไฟของ

หมู�บ	าน ร�วมกันควบคุมไฟ โดยการดับและทำแนวกันไฟ เพ่ือสกัดไฟต้ังแต�เช	าวันท่ี 29 มี.ค.แล	ว และปฏิบัติงานตลอดท้ังวัน พร	อมมี

เฮลิคอปเตอร(ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม จำนวน 2 ลำ บินสนับสนุนท้ิงน้ำเพ่ือดับไฟ 

โดยสามารถควบคุมไฟได	บางส�วน ซ่ึงหลังจากท่ีเจ	าหน	าท่ีรับประทานอาหารเย็นแล	ว ในช�วงค่ำก็เข	าปฏิบัติการต�อทันที และต�อเนื่อง

ตลอดท้ังคืน โดยช�วงเท่ียงคืนชุดเสือไฟ กรมอุทยานแห�งชาติสัตว(ป�าและพันธุ(พืชเข	าสนับสนุนเพ่ิมอีก 22 นาย เพ่ือพยายามควบคุม

ไฟให	อยู�ในวงจำกัด 

ท้ังนี้การปฏิบัติงานเป\นไปด	วยความยากลำบาก เนื่องจากเป\นภูเขาสูง ผาหิน และเป\นป�าไผ�แห	ง ไฟไหม	รุนแรงควบคุมได	ยาก ขณะท่ี

สถานการณ(เช	านี้พบว�ายังมีควันไฟข้ึนอยู�ประปรายและเจ	าหน	าท่ีกำลังเร�งเคลียร(พ้ืนท่ีเพ่ือควบคุมดับไฟให	สนิท 

ท้ังนี้ศูนย(บัญชาการปSองกันและแก	ไขปwญหาฝุ�นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม� ส�งอากาศยานไร	คนขับ หรือ UAV ของ

กองทัพอากาศได	บินลาดตระเวนตรวจสอบจุดความร	อนท่ีเกิดข้ึน และเตรียมส�งอากาศยานข้ึนบินโปรยได	ดับไฟในพ้ืนท่ีสูงด	วย 

 



 

อุดรธานีประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนมีนาคม 2564 แบบ New normal 

30 มี.ค. 2564   https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210330203430695 

จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมกรมการจังหวัด หัวหน	าส�วนราชการหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู	บริหารองค(กรปกครองส�วน

ท	องถ่ิน ครั้งท่ี 3/2564 

            นายปราโมทย( ธัญญพืช รองผู	ว�าราชการจังหวัดอุดรธานี เป\นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน	าส�วนราชการ 

หน�วยงาน รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู	บริหารองค(กรปกครองส�วนท	องถ่ิน ผู	บริหารสถานศึกษาและผู	นำองค(กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี 

ครั้งท่ี 3/2564 ซ่ึงในครั้งนี้จัดประชุมเฉพาะหัวหน	าส�วนราชการเนื่องจากสถานการณ(การแพร�ระบาดของโควิด -19 ส�วนต�างอำเภอ

ใช	 ระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ( โดยก�อนการประชุมได	มีการมอบเกียรติบัตรพร	อมองค(พญาครุฑรุ�น "รวยในแผ�นดิน" กรมท่ีดิน 120 ปZ 

การมอบเงินได	รายได	จากการแข�งขันกอล(ฟสัมพันธ(สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จำนวน 50,000 บาท ให	แก�โรงพยาบาลกุม

ภวาปZ เพ่ือจัดซ้ือเครื่องมือแพทย( การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย( อปพร.ดีเด�น และ อปพร.ดีเด�น ประจำปZ 2564 การมอบโล�รางวัล

ป�าชุมชนตามโครงการ "คนรักป�า ป�ารักษ(ชุมชน" ประจำปZ 2564 การจัดพิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล	าเจ	าอยู�หัว พระ

มหาเจษฎาราชเจ	าและงานวันข	าราชการพลเรือน ประจำปZ 2564 การจัดพิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟSาจุฬาโลก

มหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ( คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดอุดรธานี รายงานการเบิกจ�ายงบประมาณ สถานการณ(โรค

ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) การดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE การดำเนินการปSองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี รายงานผลการดำเนินงานของศูนย(ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการเด�นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี โครงการส�งเสริมการเรียนรู	ศาสนพิธีของกลุ�มจังหวัด การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ	า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล	ายวันพระราชสมภพ 

2 เมษายน 2564 ณ วัดโนนสว�าง ตำบลหมากหญ	า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สรุปรายงานผลการเฝSาระวังคุณภาพน้ำลำ

น้ำห	วยหลวงจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนมกราคม 2564 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล�ากาชาด 


