
สรุปข�าวประจําวันท่ี 16-17 ก.พ. 65 

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

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- ภาพข�าว: วราวุธ ศิลปอาชา (ไทยรัฐ วันท่ี 16 ก.พ. 65 หน"า 7) 

- 'ทส.-เอสซีจี'ลดหมอกควัน-ฝุ.นจิ๋ว (ข�าวสด วันท่ี 17 ก.พ. 65 หน"า 2) 

-  เครือข�ายป.าชุมชนฯ 68 จังหวัดร"องนายกฯ (ไทยรัฐ วันท่ี 16 ก.พ. 65 หน"า 7) 

- ข�าวสดท่ัวไทย: จี้คลอดกม.ป.าชุมชน (ข�าวสด วันท่ี 16 ก.พ. 65 หน"า 14) 

- ตรวจยึดไม"ซุงกลางป.าสะบ"าย"อย (มติชน วันท่ี 17 ก.พ. 65 หน"า 6) 

- จับรุกป.าสมุยสร"างบ"านพักตากอากาศ (มติชน วันท่ี 17 ก.พ. 65 หน"า 6) 

-  ข�าวย�อยภูมิภาค: นอภ.แม�ออนเร�งแก" ไฟป.าฝุ.นควัน (ไทยโพสต? วันท่ี 17 ก.พ. 65 หน"า 15) 

ข�าวเว็บไซต* 

ทส.ผนึกกําลังเอสซีจี จัดการเชื้อเพลิงพ้ืนท่ีป.าและเกษตร ลดปCญหาหมอกควันไฟป.าและpm2.5 

มติชน วันท่ี 15 กุมภาพันธ? 2565 https://www.matichon.co.th/local/news_3184905 

ก.ทรัพยากรฯ จับมือ เอสซีจี ลงนามบริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิง ลดไฟป.าและฝุ.นควัน 

ผู"จัดการออนไลน? 15 ก.พ. 2565 https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000015706 

ลดPM2.5-หมอกควันไฟป.า ทส.ผนึกSCGเอสซีจีจัดการเชื้อเพลิงพ้ืนท่ีป.า-เกษตร 

ฐานเศรษฐกิจ 16 ก.พ. 2565 https://www.thansettakij.com/economy/514099 

เครือข�ายป.าชุมชน 4 ภาค ยื่น "บ๊ิกตู�" เร�งทําอนุบัญญัติภายใต" พ.ร.บ.ป.าชุมชน 

ไทยรัฐออนไลน? 15 ก.พ. 2565 https://www.thairath.co.th/news/politic/2316960 

‘เครือข�ายป.าชุมชนฯ’ ส�งตัวแทนจี้ ‘นายกฯ’ เร�งรัดออกกฎหมายลําดับรอง ภายใต" พ.ร.บ.ป.าชุมชน 

มติชน วันท่ี 15 กุมภาพันธ? 2565 https://www.matichon.co.th/politics/news_3185101 

ป.าไม"จับกุมผู"บุกรุกก�อสร"างบ"านพักตากอากาศพ้ืนท่ีป.าเกาะสมุยเสียหายกว�า 12 ไร� 

มติชน วันท่ี 16 กุมภาพันธ? 2565 https://www.matichon.co.th/region/news_3186677 



นอภ.แม�ออน เรียกถกเร�งแก"ไฟป.า-ฝุ.นควัน หลังไฟลุกลามหลายวันติด 

ไทยโพสต? 16 กุมภาพันธ? 2565 https://www.thaipost.net/district-news/86832/ 

จนท.สนธิกําลังตรวจป.าสงวนอําเภอสะบ"าย"อย พบลักลอบตัดโค�นไม"มีค�าตามออเดอร?นายทุน 

มติชน วันท่ี 16 กุมภาพันธ? 2565 https://www.matichon.co.th/local/crime/news_3186343 

'น"าหงา-พงษ?สิทธิ์-ใหญ� ติดดิน' มอบเครื่องวัดความดันโลหิตให"ผู"พิทักษ?ป.าชัยภูมิ 

แนวหน"า วันอังคาร ท่ี 15 กุมภาพันธ? พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/local/635765 

เร�งดับไฟป.าหลัง อบต.ผาบ�อง  

สยามรัฐออนไลน?  16 กุมภาพันธ? 2565 https://siamrath.co.th/n/323122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23402
วันที่: พุธ 16 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

ภาพข่าว: วราวุธ ศิลปอาชา

รหัสข่าว: C-220216009009(16 ก.พ. 65/04:14) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 9.95 Ad Value: 10,945 PRValue : 32,835 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11404
วันที่: พฤหัสบดี 17 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'ทส.-เอสซีจี'ลดหมอกควัน-ฝุ่นจิ๋ว

รหัสข่าว: C-220217012049(17 ก.พ. 65/05:18) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 37.42 Ad Value: 41,162 PRValue : 123,486 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23402
วันที่: พุธ 16 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนขวา)

หัวข้อข่าว: เครือข่ายป่าชุมชนฯ 68 จังหวัดร้องนายกฯ

รหัสข่าว: C-220216009014(16 ก.พ. 65/04:12) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 32.03 Ad Value: 35,233 PRValue : 105,699 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11403
วันที่: พุธ 16 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/กีฬา

หน้า: 14(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: จี้คลอดกม.ป่าชุมชน

รหัสข่าว: C-220216012098(16 ก.พ. 65/04:55) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.06 Ad Value: 11,066 PRValue : 33,198 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16048
วันที่: พฤหัสบดี 17 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ตรวจยึดไม้ซุงกลางป่าสะบ้าย้อย

รหัสข่าว: C-220217020035(17 ก.พ. 65/04:17) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 12.38 Ad Value: 13,618 PRValue : 40,854 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16048
วันที่: พฤหัสบดี 17 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: จับรุกป่าสมุยสร้างบ้านพักตากอากาศ

รหัสข่าว: C-220217020033(17 ก.พ. 65/04:18) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 16.83 Ad Value: 18,513 PRValue : 55,539 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9227
วันที่: พฤหัสบดี 17 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 15(บนขวา)

คอลัมน์: ข่าวย่อยภูมิภาค: นอภ.แม่ออนเร่งแก้ ไฟป่าฝุ่นควัน

รหัสข่าว: C-220217008070(17 ก.พ. 65/05:03) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 15.64 Ad Value: 11,730 PRValue : 35,190 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ทส.ผนึกกําลังเอสซีจี จัดการเชื้อเพลิงพ้ืนท่ีป.าและเกษตร ลดปCญหาหมอกควันไฟป.าและpm2.5 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ? 2565 https://www.matichon.co.th/local/news_3184905 

เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ? 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม โดย กรมป.าไม" กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว?ป.าและพันธุ?พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCkง และกรมควบคุมมลพิษ กับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต? จํากัด ลง
นามบันทึกข"อตกลงความร�วมมือการบริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป.า 

โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน? ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม เปmนประธานและสักขีพยานในพิธีลงนาม
บันทึกข"อตกลงความร�วมมือการบริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป.า พร"อมด"วยนายชนะ ภูมี ผู"ช�วยผู"จัดการใหญ� 
ธุรกิจซีเมนต?และผลิตภัณฑ?ก�อสร"าง บริษัทปูนซิเมนต?ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี ร�วมเปmนสักขีพยานในพิธีลงนาม
บันทึกข"อตกลงฯ ณ ห"องประชุมศักด์ิสิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 

นายจตุพร บุรุษพัฒน? กล�าวว�า การลงนามบันทึกข"อตกลงฯ ร�วมกันระหว�างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม และบริษัท เอสซีจี ซิเมนต? ในครั้งนี้ เพ่ือแสดงเจตนารมณ?และความมุ�งม่ันร�วมกันระหว�างภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการช�วยกันปpองกันแก"ไข และบรรเทาสถานการณ?ปCญหาไฟป.า หมอกควันและฝุ.นละอองของประเทศ 
จากการเผาในท่ีโล�ง โดยการนําวัสดุเชื้อเพลิงมาใช"ประโยชน? ลดการเผาป.า ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนอีกด"วย 
และสร"างมูลค�าเพ่ิมให"กับวัสดุเชื้อเพลิง พร"อมเน"นย้ําว�ารัฐบาลมีความห�วงใยและให"ความสําคัญกับการปpองกันและแก"ไข
ปCญหาไฟป.า หมอกควัน และฝุ.นละออง และสั่งการให"ทุกหน�วยงานเร�งรัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ
แห�งชาติ “การแก"ไขปCญหามลพิษด"านฝุ.นละออง” อย�างเคร�งครัด 

ส�งผลสถานการณ?ในปt 2564 ของพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ ดีข้ึนกว�าปt 2563 ในช�วงเวลาเดียวกันอย�างมีนัยสําคัญ 
โดยจํานวนจุดความร"อน (Hotspot) ลดลงมากกว�าร"อยละ 52 จํานวนวันท่ีค�า PM2.5 เกินค�ามาตรฐานลดลงมากกว�า
ร"อยละ 8 สําหรับสถานการณ?ในช�วงต"นปtนี้พบว�าดีข้ึนกว�าปtท่ีผ�านมาเช�นกัน แต�ยังคงพบจุดความร"อนจํานวนมากใน
พ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีป.าและเกษตร จึงเปmนเหตุผลสําคัญท่ีรัฐบาลให"ความสําคัญกับการใช"
ประโยชน?เศษวัสดุเชื้อเพลิงเพ่ือลดการเผา โดยในปt 2564 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม ได"ดําเนินโครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา” ซ่ึงสามารถเก็บขนเชื้อเพลิงมาใช"
ประโยชน?ได"มากกว�า 2,500 ตัน โดยในพ้ืนท่ีชิงเก็บสามารถช�วยลดจุดความร"อนได"มากกว�าร"อยละ 60 ในปtนี้จึงได"



ต้ังเปpาหมายไว"ท่ี 3,000 ตัน โดยจะต"องลดจุดความร"อน (Hotspot) ให"ได" 20% การท่ีเอสซีจีมาทํางานร�วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม จะช�วยขับเคลื่อนความร�วมมือในครั้งนี้ไปสู�การปฏิบัติอย�างเปmนรูปธรรม 
และยั่งยืนต�อไป 

นายชนะ ภูมี Vice President – Cement and Green Solution Business ธุรกิจซีเมนต?และผลิตภัณฑ?ก�อสร"าง เอส
ซีจี กล�าวว�า เอสซีจี ตระหนักและทราบถึงปCญหา ไฟป.า หมอกควัน และฝุ.นละออง PM2.5 รวมถึงความพยายามใน
การปpองกัน และแก"ไขปCญหาของภาครัฐ ท่ีมีมาอย�างต�อเนื่องยาวนาน ในฐานะท่ีเปmนส�วนหนึ่งของสังคม และชุมชน เอส
ซีจี พร"อมจะเข"าไปเปmนส�วนหนึ่งในการแก"ไขปCญหาดังกล�าว โดยร�วมกับภาครัฐ 

ในด"านต�างๆ พร"อมท้ังการถ�ายทอดและพัฒนาองค?ความรู" นวัตกรรม ในการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและ
วัสดุเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป.าท่ีเปmนแหล�งเชื้อเพลิงทับถม นํามาแปรรูปเปmนพลังงานทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต? สอดคล"อง
กับแนวคิดการใช"ทรัพยากรอย�างคุ"มค�าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจของ SCG ท่ีมุ�งยกระดับแนวทางการพัฒนาอย�างยั่งยืนตามหลัก ESG 4 Plus (Environmental, Social and 
Governance) ประกอบไปด"วย 1. มุ�ง Net Zero 2. Go Green 3. Lean เหลื่อมล้ํา 4. ย้ําร�วมมือ Plus เปmนธรรม 
โปร�งใส และมีบรรษัทภิบาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม โดย กรมป.าไม" กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว?ป.าและพันธุ?พืช กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝCkง และกรมควบคุมมลพิษ และเอสซีจี ซิเมนต? จะบูรณาการความร�วมมือในการบริหารจัดการและ
ส�งเสริมการใช"ประโยชน? วัสดุเชื้อเพลิงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีป.า โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาและถ�ายทอดองค?ความรู" ให"เกิด
โครงการอย�างเปmนรูปธรรม และหวังว�าความร�วมมือในวันนี้จะเปmนเพียงจุดเริ่มต"น ท่ีมีเปpาหมายร�วมกันในการพัฒนาและ
สร"างการเติบโตอย�างยั่งยืนให"กับชุมชน ดสังคม และสิ่งแวดล"อม 

 

 

 

 

 

 



 

ก.ทรัพยากรฯ จับมือ เอสซีจี ลงนามบริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิง ลดไฟป.าและฝุ.นควัน 

ผู"จัดการออนไลน? 15 ก.พ. 2565 https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000015706 

วันนี้ (15 กุมภาพันธ? 2565) นายจตุพร บุรุษพัฒน? ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม เปmนประธาน
และสักขีพยาน พร"อมด"วย นายชนะ ภูมี ผู"ช�วยผู"จัดการใหญ� ธุรกิจซีเมนต?และผลิตภัณฑ?ก�อสร"าง บริษัท ปูนซิเมนต?ไทย 
จํากัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี ร�วมเปmนสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข"อตกลงความร�วมมือการบริหารจัดการวัสดุ
เชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป.า ระหว�าง กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม โดย กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว?ป.า และ
พันธุ?พืช กรมป.าไม" กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCkง และกรมควบคุมมลพิษ กับ บริษัท เอสซีจี ชิเมนต? จํากัด ณ 
ห"องประชุมศักด์ิสิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 

การลงนามฯ เพ่ือแสดงเจตนารมณ?และความมุ�งม่ันร�วมกันระหว�างภาครัฐและภาคเอกชน ในการช�วยกันปpองกันแก"ไข
และบรรเทาสถานการณ?ปCญหาไฟป.าหมอกควันและฝุ.นละอองของประเทศจากการเผาในท่ีโล�ง โดยการนําวัสดุเชื้อเพลิง
มาใช"ประโยชน? ลดการเผาป.า ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนอีกด"วย และสร"างมูลค�าเพ่ิมให"กับวัสดุเชื้อเพลิ 

 

 



 

ลดPM2.5-หมอกควันไฟป.า ทส.ผนึกSCGเอสซีจีจัดการเชื้อเพลิงพ้ืนท่ีป.า-เกษตร 

16 ก.พ. 2565 https://www.thansettakij.com/economy/514099 

"ลดPM2.5-หมอกควัน" กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม(ทส.) โดย กรมป.าไม" กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว?
ป.าและพันธุ?พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCkง กรมควบคุมมลพิษ กับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต? จํากัด ลงนามบันทึก
ข"อตกลงความร�วมมือการบริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป.า 

"ลดPM2.5-หมอกควัน"เม่ือวันท่ี15กุมภาพันธ?2565นายจตุพร บุรุษพัฒน? ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม(ทส.) กล�าวว�า การลงนามบันทึกข"อตกลงฯ ร�วมกันระหว�างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 
และบริษัท เอสซีจี ซิเมนต?จํากัด ในครั้งนี้ เพ่ือแสดงเจตนารมณ?และความมุ�งม่ันร�วมกันระหว�างภาครัฐและภาคเอกชน 
ในการช�วยกันปpองกันแก"ไข และบรรเทาสถานการณ?ปCญหาไฟป.า หมอกควันและฝุ.นละอองของประเทศ 

จากการเผาในท่ีโล�ง โดยการนําวัสดุเชื้อเพลิงมาใช"ประโยชน? ลดการเผาป.า ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนอีกด"วย 
และสร"างมูลค�าเพ่ิมให"กับวัสดุเชื้อเพลิง พร"อมเน"นย้ําว�ารัฐบาลมีความห�วงใยและให"ความสําคัญกับการปpองกันและแก"ไข
ปCญหาไฟป.า หมอกควัน และฝุ.นละออง และสั่งการให"ทุกหน�วยงานเร�งรัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ
แห�งชาติ 

“การแก"ไขปCญหามลพิษด"านฝุ.นละออง” อย�างเคร�งครัด ส�งผลสถานการณ?ในปt 2564 ของพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ 
ดีข้ึนกว�าปt 2563 ในช�วงเวลาเดียวกันอย�างมีนัยสําคัญ โดยจํานวนจุดความร"อน (Hotspot) ลดลงมากกว�าร"อยละ 52 
จํานวนวันท่ีค�า PM2.5 เกินค�ามาตรฐานลดลงมากกว�าร"อยละ 8 



สําหรับสถานการณ?ในช�วงต"นปtนี้พบว�าดีข้ึนกว�าปtท่ีผ�านมาเช�นกัน แต�ยังคงพบจุดความร"อนจํานวนมากในพ้ืนท่ี 17 
จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีป.าและเกษตร จึงเปmนเหตุผลสําคัญท่ีรัฐบาลให"ความสําคัญกับการใช"ประโยชน?เศษ
วัสดุเชื้อเพลิงเพ่ือลดการเผา โดยในปt 2564 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม ได"ดําเนินโครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา” ซ่ึงสามารถเก็บขนเชื้อเพลิงมาใช"
ประโยชน?ได"มากกว�า 2,500 ตัน โดยในพ้ืนท่ีชิงเก็บสามารถช�วยลดจุดความร"อนได"มากกว�าร"อยละ 60 ในปtนี้จึงได"
ต้ังเปpาหมายไว"ท่ี 3,000 ตัน โดยจะต"องลดจุดความร"อน (Hotspot) ให"ได" 20% การท่ีเอสซีจีมาทํางานร�วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม จะช�วยขับเคลื่อนความร�วมมือในครั้งนี้ไปสู�การปฏิบัติอย�างเปmนรูปธรรม 
และยั่งยืนต�อไป 

นายชนะ ภูมี Vice President – Cement and Green Solution Business ธุรกิจซีเมนต?และผลิตภัณฑ?ก�อสร"าง เอส
ซีจี กล�าวว�า เอสซีจี ตระหนักและทราบถึงปCญหา ไฟป.า หมอกควัน และฝุ.นละออง PM2.5 รวมถึงความพยายามใน
การปpองกัน และแก"ไขปCญหาของภาครัฐ ท่ีมีมาอย�างต�อเนื่องยาวนาน ในฐานะท่ีเปmนส�วนหนึ่งของสังคม และชุมชน เอส
ซีจี พร"อมจะเข"าไปเปmนส�วนหนึ่งในการแก"ไขปCญหาดังกล�าว โดยร�วมกับภาครัฐ 

ในด"านต�างๆ พร"อมท้ังการถ�ายทอดและพัฒนาองค?ความรู" นวัตกรรม ในการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและ
วัสดุเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป.าท่ีเปmนแหล�งเชื้อเพลิงทับถม นํามาแปรรูปเปmนพลังงานทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต? สอดคล"อง
กับแนวคิดการใช"ทรัพยากรอย�างคุ"มค�าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจของ SCG 

ท่ีมุ�งยกระดับแนวทางการพัฒนาอย�างยั่งยืนตามหลัก ESG 4 Plus (Environmental, Social and Governance) 
ประกอบไปด"วย 1. มุ�ง Net Zero 2. Go Green 3. Lean เหลื่อมล้ํา 4. ย้ําร�วมมือ Plus เปmนธรรม โปร�งใส และมี
บรรษัทภิบาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม โดย กรมป.าไม" กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว?ป.าและพันธุ?พืช กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝCkง และกรมควบคุมมลพิษ และเอสซีจี ซิเมนต? จะบูรณาการความร�วมมือในการบริหารจัดการและ
ส�งเสริมการใช"ประโยชน? วัสดุเชื้อเพลิงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีป.า  

โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาและถ�ายทอดองค?ความรู" ให"เกิดโครงการอย�างเปmนรูปธรรม และหวังว�าความร�วมมือในวันนี้
จะเปmนเพียงจุดเริ่มต"น ท่ีมีเปpาหมายร�วมกันในการพัฒนาและสร"างการเติบโตอย�างยั่งยืนให"กับชุมชน ดสังคม และ
สิ่งแวดล"อม 

 

 



 

เครือข�ายป.าชุมชน 4 ภาค ยื่น "บ๊ิกตู�" เร�งทําอนุบัญญัติภายใต" พ.ร.บ.ป.าชุมชน 

ไทยรัฐออนไลน? 15 ก.พ. 2565 https://www.thairath.co.th/news/politic/2316960 

ตัวแทนเครือข�ายป.าชุมชนจังหวัด 4 ภาค ร"องถึงนายกฯ ขอรัฐบาลเร�งรัดออกอนุบัญญัติภายใต" พ.ร.บ.ป.าชุมชน 
เดินหน"าขับเคลื่อนจัดการป.าชุมชน 13,000 แห�งท่ัวประเทศ 

วันท่ี 15 ก.พ. 2565 ท่ีศูนย?รับเรื่องราวร"องทุกข? 1111 สํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ตัวแทนเครือข�ายป.า
ชุมชนระดับจังหวัด (องค?กรภาคประชาชน) จาก 4 ภาค นําโดย นายวินัย ชิดเชี่ยว ตัวแทนเครือข�ายภาคใต" นายสีหา 
มงคลแก"ว ตัวแทนเครือข�ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสฤษฎิ์ จิตนอก ตัวแทนเครือข�ายภาคกลาง และนายสุมัย 
หมายม่ัน ตัวแทนเครือข�ายภาคเหนือ ร�วมยื่นหนังสือเพ่ือแสดงข"อเรียกร"องต�อการขับเคลื่อน พ.ร.บ.ป.าชุมชน พ.ศ.
2562 ส�งถึง พล.อ.ประยุทธ? จันทร?โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปmน
ตัวแทนรับหนังสือ เพ่ือขอให"ประสานงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม โดยกรมป.าไม"ช�วยเร�งการจัดทํา
อนุบัญญัติภายใต" พ.ร.บ.ป.าชุมชน พ.ศ.2562 เพ่ือจะได"เดินหน"าขับเคลื่อนการจัดการป.าชุมชน 13,000 แห�งท่ัว
ประเทศให"มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

โดยมีข"อเรียกร"องท้ัง 2 ข"อ มีเนื้อหาดังนี้ 

1. ด"วยพระราชบัญญัติป.าชุมชน พ.ศ.2562 ส�งผลดีและมีคุณค�ากับการบริหารจัดการป.าชุมชนเปmนอย�างมาก ส�งเสริม
ให"ชาวบ"านได"ร�วมกับภาครัฐในการอนุรักษ? บริหารจัดการ และใช"ประโยชน?จากป.าชุมชนอย�างมีประสิทธิภาพ ชุมชนมี
สิทธิและหน"าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด เกิดประโยชน?กับชาวบ"านเปmนอย�างมาก อย�างเช�น การเก็บหาของป.า เปmนแหล�ง
น้ําตามธรรมชาติ อีกท้ังการเป�ดเปmนสถานท่ีท�องเท่ียวทางธรรมชาติเปmนการสร"างรายได"เสริมให"กับชุมชนได"อีกทางหนึ่ง
ด"วย จึงขอให"หน�วยงานภาครัฐได"เดินหน"าต�อไปในบทบาทหน"าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด หากในอนาคตเม่ือใช"กฎหมาย
ป.าชุมชนไประยะหนึ่งแล"วเกิดปCญหาหรือติดขัดในประเด็นใด จึงค�อยรวบรวมหยิบยกมาเป�ดรับฟCงความคิดเห็นแล"ว
พิจารณาแก"ไขให"ตรงตามปCญหานั้นๆ เพ่ือให"การขับเคลื่อนงานป.าชุมชนของเครือข�ายป.าชุมชนท่ัวประเทศเดินหน"า
ต�อไปได" และไม�กระทบต�อประโยชน?ท่ีจะเกิดข้ึนในภาพรวมของป.าชุมชนท้ังประเทศ 

2. เครือข�ายป.าชุมชนระดับจังหวัดขอให"รัฐบาลเร�งรัดการออกกฎหมายลําดับรองภายใต"พระราชบัญญัติป.าชุมชน พ.ศ.
2562 ให"แล"วเสร็จโดยเร็ว หากชะลอการออกกฎหมายลําดับรองจะส�งผลให"ชาวบ"านท่ีดูแลป.าชุมชนและจดทะเบียนไว"
กับกรมป.าไม"ได"รับผลกระทบจํานวนกว�า 13,000 หมู�บ"าน และยังมีอีกหลายหมู�บ"านหลายพ้ืนท่ีท่ีกําลังจะยื่นขอจัดต้ัง
เปmนป.าชุมชนใหม�เพ่ิมเติมก็จะสะดุด หรือไม�สามารถทําได" ทําให"ชุมชนเหล�านั้นขาดโอกาสในการท่ีจะได"ดูแลรักษาป.าไม"
ของชุมชน รวมท้ังขาดโอกาสท่ีจะได"ใช"ประโยชน?จากป.าชุมชน อีกท้ังหากยังไม�มีกฎหมายลําดับรองออกมาจะทําให"



ชาวบ"านไม�สามารถใช"ประโยชน?จากป.าชุมชนได"อย�างเต็มท่ี เต็มประสิทธิภาพ ท้ังเรื่องการจัดการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ?
โดยชุมชน เพ่ือให"ชาวบ"านมีรายได"เพ่ิมข้ึน และทําให"เศรษฐกิจภาพรวมของชุมชนเหล�านั้นดีข้ึน 

นายธีรภัทร เป�ดเผยว�า นายกฯ ได"ให"ความสําคัญกับการดูแลรักษาพ้ืนท่ีป.า เพ่ือให"เปmนแหล�งต"นน้ําลําธารและแหล�งท่ี
อาศัยของสัตว?ป.า รวมท้ังเปmนแหล�งอาหารท่ีลดรายจ�ายและเพ่ิมรายได"ให"กับชุมชนรอบป.า จึงขอขอบสมาชิกป.าชุมชน
ทุกคนท่ีร�วมกับภาครัฐในการดูแลรักษาป.าท่ัวประเทศ เพ่ือประโยชน?อย�างยั่งยืนต�อประชาชนและประเทศชาติต�อไป ทํา
ให"ทางกลุ�มพอใจและเดินทางกลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘เครือข�ายป.าชุมชนฯ’ ส�งตัวแทนจี้ ‘นายกฯ’ เร�งรัดออกกฎหมายลําดับรอง ภายใต" พ.ร.บ.ป.าชุมชน 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ? 2565 https://www.matichon.co.th/politics/news_3185101 

‘เครือข�ายป.าชุมชนฯ’ ส�งตัวแทนจี้ ‘บ๊ิกตู�’ เร�งรัดการออกกฎหมายลําดับรอง ภายใต" พ.ร.บ.ป.าชุมชน 

เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ? ท่ีศูนย?รับเรื่องราวร"องทุกข?ทําเนียบรัฐบาล ตัวแทนเครือข�ายป.าชุมชนระดับจังหวัด (องค?กร
ภาคประชาชน) จาก 4 ภาค นําโดย นายวินัย ชิดเชี่ยว ประธานเครือข�ายภาคใต" นายสีหา มงคลแก"ว จากเครือข�าย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสฤษฎิ์ จิตนอก จากเครือข�ายภาคกลาง และนายสุมัย หมายม่ัน จากเครือข�ายภาคเหนือ 
ร�วมกันยื่นหนังสือเรียกร"องให"รัฐบาลเร�งรัดการออกกฎหมายลําดับรอง ภายใต"พระราชบัญญัติป.าชุมชน พ.ศ.2562 ถึง 
พล.อ.ประยุทธ? จันทร?โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปmนตัวแทนรับ
หนังสือ เพ่ือขอให"กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม โดยกรมป.าไม"ช�วยเร�งการจัดทําอนุบัญญัติภายใต"
พระราชบัญญัติป.าชุมชน พ.ศ.2562 เพ่ือจะได"เดินหน"าขับเคลื่อนการจัดการป.าชุมชนได"มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

นายธีรภัทรกล�าวว�า พล.อ.ประยุทธ?ได"ให"ความสําคัญกับการดูแลรักษาพ้ืนท่ีป.าไม" เพ่ือให"เปmนแหล�งต"นน้ําลําธารและ
แหล�งอนุรักษ?ความหลากหลายทางชีวภาพท้ังพืชและสัตว? พร"อมท้ังได"ส�งคําขอบคุณพ่ีน"องประชาชนและสมาชิกป.า
ชุมชนทุกคนท่ีร�วมกับภาครัฐในการดูแลรักษาและปpองกันไฟป.าในพ้ืนท่ีป.าท่ีติดกับชุมชน เพ่ือประโยชน?อย�างยั่งยืน ท้ัง
ทางตรงและทางอ"อมในปCจจุบันและอนาคตต�อไป 

 

 



 

ป.าไม"จับกุมผู"บุกรุกก�อสร"างบ"านพักตากอากาศพ้ืนท่ีป.าเกาะสมุยเสียหายกว�า 12 ไร� 

วันท่ี 16 กุมภาพันธ? 2565 https://www.matichon.co.th/region/news_3186677 

เม่ือเวลา 10.30 น. วันท่ี 16 ก.พ. 65 นายกีฑา หงษ?ชูเกียรติ ผู"อํานวยกาส�วนปpองกันและควบคุมไฟป.า สํานักจัดการ
ทรัพยากรป.าไม"ท่ี 11 (สุราษฎร?ธานี) พร"อมด"วย นายนฤเศรษฐ? แก"วคง ผู"อํานวยการศูนย?ปpองกันและปราบปรามท่ี 4 (ภาคใต") 
นายอําพล ศรีไหมนุ�น เจ"าหน"าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป.าไม" สปจ.11 (สุราษฎร?ธานี) นายจรัญ รื่นพานิช หัวหน"าหน�วยปpองกัน
รักษาป.าท่ี สฎ.16 (เกาะสมุย) ร�วมกับ ร.อ.อดุลย? พรหมบุตร หัวหน"าชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค 4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย และนาย
จิรภัทร ชูจันทร? ปลดัฝ.ายปกครองอําเภอเกาะสมุย นํากําลังเจ"าหน"าท่ีเข"าตรวจสอบตามท่ีมีเรื่องร"องเรียนไปท่ีกรมป.าไม"ว�ามี
การสร"างรสีอร?ทบ"านพักตากอากาศในพ้ืนท่ีป.า บริเวณซอยแม�น้ํา1 ม.2 ต.แม�น้ํา อ.เกาะสมุย จ.สรุาษฎร?ธาน ี

จากการเข"าตรวจในพ้ืนท่ีพบว�าพ้ืนท่ีดังกล�าวเปmนพ้ืนท่ีป.าตามพระราชบัญญัติป.าไม" พ.ศ. 2484 ซ่ึงอยู�ในพ้ืนท่ี A02 ป.า
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ํา 1B มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป.าเพ่ือก�อสร"างอาคารบ"านพักตากอากาศ จํานวน 4 หลัง โครงสร"างอาคารท่ีพัก
ทําด"วเหล็ก 4 หลัง บ"านพักคนงาน 1 หลัง เล"าไก� 1 หลัง โรงเรือนเก็บถังน้ํา 1 หลัง สระเก็บน้ํา 1 สระ ถนนคอนกรีต
กว"าง 4.30 เมตร ยาว 120 เมตร และมีร�องรอยการใช"เครื่องจักรทําถนนลูกรัง ยาว 200เมตร คํานวณพ้ืนท่ีป.า
เสียหายกว�า 12 ไร� 2 งาน 52 ตารางวา คิดเปmนมูลค�า 793,223 บาท และตรวจยึดไม"จิกนม ได"อีก 7 ท�อน 

นอกจากนี้ขณะเข"าตรวจสอบเจ"าหน"าท่ียังได"จับกุมคนงานท่ีกําลังตัดหญ"าอยู�ในพ้ืนท่ีได" 2 คน เปmนแรงงานสัญชาติ ลาว 
1 คน เมียนมา 1 คน สอบถามเบ้ืองต"นคนงานให"การว�าเปmนลูกจ"างของนายจ"างคนไทยชื่อว�านายเล็ก ท่ีเปmนเจ"าของ
โครงการพ้ืนท่ีดังกล�าว แต�ไม�ทราบว�าตอนนี้อยู�ท่ีไหนและไม�สามารถติดต�อได" 

นายกีฑา หงษ?ชูเกียรติ ผู"อํานวยกาส�วนปpองกันและควบคุมไฟป.า สํานักจัดการทรัพยากรป.าไม"ท่ี 11 (สุราษฎร?ธานี) 
กล�าวว�า จากท่ีมีการร"องเรียนไปท่ีกรมป.าไม" จึงได"เข"ามาตรวจสอบในพ้ืนท่ีพบมีการก�อสร"างบ"านพักตากอากาศ ก�อสร"าง
ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง บ�อเก็บน้ํา และจับกุมแรงงานสัญชาติ ลาว 1 คน เมียนมา 1 คน ตามความผิดกฏหมายว�า
ด"วยการป.าไม" ตามพระราชบัญญัติป.าไม" พ.ศ. 2484 มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 72 ตรี “ฐานบุกรุก แผ"วถาง 
หรือกระทําด"วยประการใดๆ อันเปmนการทําลายป.า หรือเข"ายึดถือครอบครองทําประโยชน? เพ่ือตนเองหรือผู"อ่ืนโดยไม�ได"
รับอนุญาตจากพนักงานเจ"าหน"าท่ี และมาตรา 11 “ฐานทําไม" หรือเจาะ หรือเผา หรือทําอันตรายด"วยประการใดๆ แก�
ไม"หวงห"ามโดยไม�ได"รับอนุญาตใดๆ แก�พนักงานเจ"าหน"าท่ี” ส�งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะสมุย เพ่ือดําเนินคดี และ
ติดตามเจ"าของโครงการก�อสร"างมาสอบสวน เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต�อไป 



 

นอภ.แม�ออน เรียกถกเร�งแก"ไฟป.า-ฝุ.นควัน หลังไฟลุกลามหลายวันติด 

16 กุมภาพันธ? 2565 https://www.thaipost.net/district-news/86832/ 

16 ก.พ.2565 - นายชลิต ทิพย?คํา นายอําเภอแม�ออน จังหวัดเชียงใหม�เป�ดเผยว�า เกิดเหตุมีไฟป.าในพ้ืนท่ีหลายวัน
ติดต�อกันและตนเพ่ิงเข"ารับตําแหน�งในสัปดาห?นี้จึงได"เรียกประชุมกับทุกส�วนท่ีเก่ียวข"องภายใต"การทํางานของศูนย?
อํานวยการปpองกันแก"ไขปCญหาไฟป.าและฝุ.นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อําเภอแม�ออน เพ่ือเร�งแก"ปCญหาและรับมือกับ
สถานการณ?ในปtนี้เพราะถือเปmนพ้ืนท่ีเสี่ยงมีเหตุวิกฤตทุกปt เบ้ืองต"นให"หน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข"อง ท้ังปกครอง หน�วย
ปpองกันและพัฒนาป.าไม"ดอยสะเก็ด หน�วยปpองกันรักษาป.าท่ีชม.9 (ดอยสะเก็ด) อุทยานแห�งชาติแม�ตะไคร" สถานี
ควบคุมไฟป.าแม�ตะไคร" ศูนย?ส�งเสริมการควบคุมไฟป.าเชียงใหม� เจ"าหน"าท่ีองค?กรปกครองส�วนท"องถ่ินทุกตําบล กํานัน
ทุกตําบล และหน�วยงานอ่ืนๆ ในอําเภอแม�ออน บูรณาการกันต�อเนื่องและประสานข"อมูลทํางานพ้ืนท่ีใกล"เคียงท้ังการ
รณรงค?ปpองกัน เผชิญเหตุและสร"างการมีส�วนร�วม 

นับเปmนครั้งแรกหลังจากท่ีอําเภอแม�ออน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีตําบลห"วยทรายและตําบลบ"านสหกรณ? เขตป.าสงวน
แห�งชาติป.าแม�ออน เกิดเหตุไฟป.าลุกลามหลายจุดในพ้ืนท่ี ต้ังแต�วันท่ี 12 – 15 กุมภาพันธ?ท่ีผ�านมา และยังพบว�ามี
แนวโน"มจะเกิดในหลายจุดเสี่ยงเพราะอากาศเริ่มแห"ง โดยได"ลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณ?ท่ีเกิดไฟป.าบริเวณป.าสงวนฯ 
ป.าแม�ออน พ้ืนท่ี ม.1 ต.บ"านสหกรณ? พบว�าไฟป.าได"กระจายเปmน 2 จุด จึงได"จัดกําลังเปmนสองชุดเพ่ือเข"าดับและทําแนว
กันไฟ จุดแรกพิกัด 47Q 523441 UTM 2074080 มีพ้ืนท่ีเสียหายประมาณ 10 ไร� จุดท่ี 2 พิกัด 47Q 
523711 UTM 207420 ฝ.ายปกครอง ม.1 ต.บ"านสหกรณ?, ชุดเหยี่ยวไฟ, ทหารชป.แม�ลาย ได"เข"าดําเนินการดับไฟ
และทําแนวกันไฟ โดยสภาพพ้ืนท่ีเปmนภูเขาสูงชันและป.าหนามรกทึบยากแก�การเข"าถึงจุดเกิดไฟ ชุดปฏิบัติการจึงทํา
แนวกันไฟเพ่ือปpองกันการลุกลามขยายวงกว"าง ซ่ึงต"องจัดกําลังลาดตระเวนเฝpาระวังต�อเนื่องเพราะยังมีกลุ�มควัน
กระจายอยู� 

 



 

จนท.สนธิกําลังตรวจป.าสงวนอําเภอสะบ"าย"อย พบลักลอบตัดโค�นไม"มีค�าตามออเดอร?นายทุน 

วันท่ี 16 กุมภาพันธ? 2565 https://www.matichon.co.th/local/crime/news_3186343 

เจ"าหน"าท่ีสนธิกําลัง ตรวจป.าสงวนแห�งชาติในอําเภอสะบ"าย"อย จังหวัดสงขลา หลังสายข�าวแจ"งพบการลักลอบตัดโค�น
ไม"มีค�าตามออเดอร?นายทุนจังหวัดกระบ่ีและจังหวัดภูเก็ต หลังตรวจนับพบซุงมากกว�า 22 ท�อน 

รายงานข�าวจากจังหวัดสงขลาเม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ?นี้ เจ"าหน"าท่ี กอ.รมน.ภาค 4 ส�วนหน"า สนธิกําลังกับเจ"าหน"าท่ี 
พิทักษ?ป.า หน�วยปpองกันรักษาป.าท่ี สข.6 และกําลัง ตชด.หน�วยเฉพาะกิจ ตชด.ท่ี 43 และชุดตรวจชายแดนท่ี 4306 
ออกลาดตระเวน เข"าตรวจพ้ืนท่ีป.าสงวนแห�งชาติ ป.าเทือกเขา ป.าเขาแดน ป.าควนเจดีย? ป.าเขาพะยาไม" และควน
กําแพง ตําบลเขาแดง อําเภอสะบ"าย"อย จังหวัดสงขลา หลังสายข�าวแจ"งว�า มีการลักลอบตัดไม"มีค�า เพ่ือทําไม"ซุง ซ่ึง
พ้ืนท่ีดังกล�าวอยู�ในป.าลึกและเปmนป.าต"นน้ําแม�น้ําเทพา 

จากตรวจสอบพ้ืนท่ีตั้งแต�เชิงเขา และเดินข้ึนไปยอดเขาท่ีมีความลาดชัน พบไม"ซุงมากกว�า 22 ท�อน ถูกตัดโค�นไม�นาน 
อาทิ ไม"สยา ไม"กอ ไม"เปรียง ไม"ฝาด ไม"สะเดา วัดเส"นรอบวงใหญ�ท่ีสุดวัดได" 260 เซนติเมตร ยาว 20 เมตร ซ่ึงการ
ตรวจยึด เจ"าหน"าท่ีได"ตอกเลขสัญลักษณ? เพ่ือปpองกันเคลื่อนย"ายออกนอกพ้ืนท่ี 

ซ่ึงนายทุนกลุ�มนี้ต"องการเพียงไม"เท�านั้น ไม�ได"ต"องการพ้ืนท่ีทําการเกษตร ซ่ึงหลังจากนี้ เจ"าหน"าท่ีต"องวางแผน
ลาดตระเวนตรวจให"ถ่ีมากข้ึน พร"อมวางสายข�าวในหมู�บ"าน เพ่ือหาเบาะแสของขบวนการนี้ 

 

 



 

'น"าหงา-พงษ?สิทธิ์-ใหญ� ติดดิน' มอบเครื่องวัดความดันโลหิตให"ผู"พิทักษ?ป.าชัยภูมิ 

วันอังคาร ท่ี 15 กุมภาพันธ? พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/local/635765 

น"าหงา คาราวาน & พงษ?สิทธิ์ คําภีร? และ ใหญ� ติดดิน ส�งต�อความห�วงโยวันแห�งความรัก 14 กุมภาพันธ? พร"อมมอบ
เครื่องวัดความดันโลหิตให"ผู"พิทักษ?ป.าชัยภูมิ 

ผู"สื่อข�าวรานงานว�า นายจเรศักด์ิ นันตะวงษ? (ใหญ� ติดดิน) อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 
(ทส.) ร�วมกับศิลป�นเพ่ือชีวิต หงา คาราวาน และ พงษ?สิทธิ์ คําภีร? มอบเครื่องวัดความดันโลหิตจํานวน 10 เครื่อง 
ให"กับเจ"าหน"าท่ีพิทักษ?ป.าหน�วยงานในสังกัดกรมป.าไม"ได"แก�ศูนย?ป.าไม"ชัยภูมิและหน�วยปpองกันและพัฒนาป.าไม"ในพ้ืนท่ี
จังหวัดชัยภูมิจํานวนท้ังหมด 10 แห�ง เนื่องในวันแห�งความรัก 14 กุมภาพันธ? หรือวันวาเลนไทน? โดยมีนายจักรพงษ? 
ทองเปลว เจ"าพนักงานป.าไม"อาวุโส เปmนผู"แทนผู"อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรามชาติและสิ่งแวดล"อมจังหวัดชัยภูมิ 
และนายพิชิตร ชูสกุล เจ"าพนักงานป.าไม"อาวุโส เปmนผู"แทนผู"อํานวยการศูนย?ป.าไม"ชัยภูมิเปmนผู"รับมอบ ท่ีบริเวณ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

ท้ังนี้ เพ่ือเปmนการส�งต�อความรักความห�วงใยต�อสุขภาพเจ"าหน"าท่ีผู"ปฏิบัติงานรักษาทรัพยากรป.าไม" ซ่ึงการปฏิบัติงาน
ต�างๆ จะสําเร็จลุล�วงได"ก็ต"องผู"ปฏิบัติงานก็ต"องมีสุขภาพท่ีดี ซ่ึงประกอบด"วยความสุขท้ังทางกาย ทางใจและทางสังคม 
ฉะนั้น "สุขภาพต"องมาก�อน" ซ่ึงการตรวจวัดความดันโลหิตเปmนการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเบ้ืองต"นและหากมีความ
ผิดปกติจะได"รีบไปพบแพทย?เพ่ือทําการรักษาได"อย�างทันท�วงทีต�อไป 

สําหรับกิจกรรมในครั้งนี้เกิดข้ึนจากความร�วมมือของศิลป�นเพ่ือชีวิต หงา คาราวาน และ พงษ?สิทธิ์ คําภีร? พร"อมด"วย อ.
สีเผือก คนด�านเกวียน, เดวิด อินธี, อ๊ิด โปงลางสะออน และ อ.ยีนส? ศิลาแลง ได"ร�วมกันจัดทําคอนเสิร?ตการกุศล 
โครงการด"านการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2563 ท่ีผ�านมา ซ่ึงรายได"ส�วน
หนึ่งได"นํามาจัดซ้ือเครื่องวัดความดันโลหิตดังกล�าว ซ่ึงเปmนกิจกรรมต�อเนื่องต้ังแต�ปt พ.ศ.2560 ในการทําประกันชีวิต
หมู�ให"กับเจ"าหน"าท่ีพิทักษ?ป.าของกรมป.าไม" 

 



 

เร�งดับไฟป.าหลัง อบต.ผาบ�อง   สยามรัฐออนไลน?  16 กุมภาพันธ? 2565 https://siamrath.co.th/n/323122 

สถานการณ?ไฟป.าในพ้ืนท่ีจังหวัดแม�ฮ�องสอน เริ่มหนักข้ึนหลังอากาศเริ่มร"อนและใบไม"ในป.าเริ่มร�วงหล�นลงสู�พ้ืนดินมาก
ข้ึนทุกขณะ ล�าสุดเกิดไฟป.าบนเทือกเขาด"านหลังท่ีทําการ อบต.ผาบ�อง อ.เมือง ขณะท่ี จุดความร"อนสะสมต้ังแต�วันท่ี 1 
มกราคม – 14 กุมภาพันธ?2565 จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีจุดความร"อนสะสมท้ังหมด 594 จุด ขณะท่ีราษฎรบ"านกุงตึง 
ต.ปางหมู เร�งทําแนวกันไฟป.ารอบหมู�บ"านปpองกันการเกิดไฟป.าและลุกลามเข"าสู�บ"านเรือนประชาชน 

เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ? 2565 นายพงษ?พีระ ชูชื่น นายอําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน เป�ดเผยว�า เม่ือคืนท่ีผ�านมา ได"รับแจ"งเหตุ
ว�ามีไฟป.าเกิดข้ึน บริเวณด"านหลังท่ีทําการ อบต.ผาบ�อง ต.ผาบ�อง อ.เมือง จ.แม�ฮ�องสอน จึงรายงานให" ผู"บังคับบัญชา 
จากนั้นจึงร�วมกับ นายเรืองฤทธิ์ ผลดี ปภ.จังหวัดแม�ฮ�องสอน , ทีมดับไฟป.า อบต. ผาบ�อง , สมาชิก อส. อ. เมือง มส. ท่ี 2 
ร�วมสกัดไฟป.า บริเวณเทือกเขาหลัง อบต ผาบ�อง ฯ โดยใช"เวลากว�า 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมสถานการณ?ได" 

ก�อนหน"านั้น เวลาประมาณ 17.45 น.ทาง ปภ.แม�ฮ�องสอนได"รับแจ"งจากชาวบ"านว�าเกิดไฟไหม"ป.าใกล"ชุมชนบริเวณ
บ"านห"วยคา อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน จังหวัดแม�ฮ�องสอน ฝ.ายปpองกันและปฏิบัติการสํานักงานปpองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดแม�ฮ�องสอนได"นํารถบรรทุกน้ําเฝpาระวังไม�ให"ไฟลามเข"าเขตชุมชน 

ล�าสุดเช"าวันนี้ นายอุกกฤษณ? แสงงาม นายก อบต.ปางหมู , นายชัยวัฒน? สืบพงศ?เอ้ือ กํานันตําบลปางหมู , นาย
รังสรรค? เกิดแสงนาค สารวัตรกํานันตําบลปางหมู อ.เมือง ฯ ร�วมกับเจ"าหน"าท่ีทหารจาก หน�วยเฉพาะกิจ กรมทหาร
ราบท่ี 7 , อบต.ปางหมู , หน�วยปpองกันรักษาป.า ท่ี มส.2 อ.เมืองแม�ฮ�องสอน นําราษฎรบ"านขุนกลาง หมู� 11 ต.ปาง
หมู ฯ จํานวน 200 คน ทําแนวปpองกันไฟป.าในพ้ืนท่ีบ"านขุนกลาง และทําเสวียนเพ่ือเก็บเศษใบไม"ในป.าท่ีร�วงหล�น เปmน
การปpองกันการเกิดไฟป.าและผลิตปุ�ยจากเศษใบไม"จากป.าได"อีกด"วย 

สําหรับ สถานการณ?ไฟป.า ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม – 14 กุมภาพันธ?2565 จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีจุดความร"อนสะสม
ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม – 14 กุมภาพันธ?2565 จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีจุดความร"อนสะสมท้ังหมด 594 จุด คิดเปmนร"อย
ละ 4.97 ของจุดความร"อนสะสมปt 2564 หรือ คิดเปmนร"อยละ 6.2ของค�าเปpาหมายปt 2565 ซ่ึงทางจังหวัด
ต้ังเปpาหมายปt 2565 ไม�เกิน 9,556 จุด โดยอําเภอท่ีมีจุดความร"อนสูงสุด ได"แก� อําเภอปาย จํานวน 250 จุด 


