


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23521
วันที่: พุธ 15 มิถุนายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

ภาพข่าว: ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์

รหัสข่าว: C-220615009051(15 มิ.ย. 65/04:24) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 9.58 Ad Value: 9,580 PRValue : 28,740 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15022
วันที่: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 7(บน)

ภาพข่าว: ดูแลผู้รักษ์ป่า

รหัสข่าว: C-220616005118(16 มิ.ย. 65/06:30) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 25.14 Ad Value: 31,425 PRValue : 94,275 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23523
วันที่: ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ทส.ลุยฟื้นฟูป่าโครงการหลวงเลอตอ

รหัสข่าว: C-220617039056(16 มิ.ย. 65/07:19) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 23.44 Ad Value: 23,440 PRValue : 70,320 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26544
วันที่: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 2(ขวา)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้สกัดกลุ่มนายทุนรุกป่าสงวน

รหัสข่าว: C-220616035066(15 มิ.ย. 65/07:50) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 22.37 Ad Value: 21,251.50 PRValue : 63,754.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16167
วันที่: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 16(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: 'พังงา'จับโค่นไม้ป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-220616038093(15 มิ.ย. 65/08:43) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 10.42 Ad Value: 12,504 PRValue : 37,512 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9346
วันที่: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 16(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: จ่อเรียกสอบ บ.รับเหมาบุกรุกป่า

รหัสข่าว: C-220616008087(16 มิ.ย. 65/04:53) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 9.98 Ad Value: 11,976 PRValue : 35,928 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3715
วันที่: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(ขวา)

หัวข้อข่าว: จับขบวนการค้าไม้เรือนเก่าซุกไม้เถื่อน นายทุนเวียดนามสั่งขนจากลำปาง ส่งผ่าน...

รหัสข่าว: C-220616040056(16 มิ.ย. 65/03:55) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 42.29 Ad Value: 50,748 PRValue : 152,244 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9346
วันที่: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 15(กลาง)

หัวข้อข่าว: รวบขบวนการลอบค้าไม้เถื่อนข้ามชาติ

รหัสข่าว: C-220616008080(16 มิ.ย. 65/04:56) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 37.81 Ad Value: 45,372 PRValue : 136,116 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26544
วันที่: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: อบจ.ระยองทุ่มงบ400ล้านบาทเปิดศูนย์บริการสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

รหัสข่าว: C-220616004057(16 มิ.ย. 65/04:16) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 26.69 Ad Value: 25,355.50 PRValue : 76,066.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 19 ฉบับที่: 4493
วันที่: พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ทันหุ้น: mai

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ร่วมกิจกรรม

รหัสข่าว: C-220616016010(16 มิ.ย. 65/05:34) หน้า: 1/1

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 800

Col.Inch: 8.75 Ad Value: 7,000 PRValue : 21,000 คลิป: สี่สี(x3)



 

 

'เครือซีพี'มอบทุนการศึกษา ส่งกําลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ 

วันพุธ ท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 21.31 น. 

เครือซีพีร่วมส่งกําลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ มอบทุนการศึกษาหนึ่งล้านบาท แก่บุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นแรงใจให้ทุกฝ่าย 

เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ เล็งเห็นถึงภารกิจและความสําคัญของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า ในสังกัดกรมป่าไม้ รวมถึงสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าท่ี โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและนายจอมกิตติ  ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนา
ความย่ังยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา จํานวน 306 ทุน รวมเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ณ 
ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมป่าไม้ มีเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ีทําหน้าท่ี
ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคน ท่ีต้องออกตรวจตรา
ลาดตระเวนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพักแรมในพ้ืนท่ีป่าในบางคร้ังอาจประสบภัยอันตรายต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้ จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตทําให้ครอบครัวท่ีอยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต 
รวมท้ังต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานดังนั้น การที่มีองค์กรท่ีเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ถือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกําลังความสามารถเพ่ือปกป้องทรัพยากรป่าไม้
ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ เพ่ือรักษาไว้เป็นมรดกส่งมอบแก่คนรุ่นหลังต่อไป 

“ขอขอบคุณบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด ท่ีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า  โดยได้มอบทุนการศึกษา จํานวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มขวัญกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าและ
ควบคุมไฟป่าของเราทุกท่านท่ีพร้อมจะปฏิบัติงานในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ดํารงอยู่ต่อไป” 

นายจอมกิตติ  ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในฐานะองค์กร
ภาคเอกชนท่ีได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เครือซีพีเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ด้านการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในคร้ังนี้ เป็นทุนของบุตรเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีหน้าท่ีสําคัญในการป้องกันรักษา



ทรัพยากรป่าไม้ท่ีสําคัญของชาติ โดยเครือฯ มุ่งดําเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความย่ังยืน ท้ัง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน  การสร้าง
สังคมชุมชนท่ีย่ังยืน  และการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีได้เข้ามาเป็นความ
ท้าทายอันย่ิงใหญ่ของโลก  คุณศุภชัย ซีอีโอ เครือซีพี  ได้แสดงถึงความมุ่งม่ันท่ีจะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ได้ประกาศกําหนดเป้าหมาย 
ให้เครือ CP มุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ซ่ึงหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิของโลก เครือซีพี มี
เป้าหมายในการปลูกต้นไม้จํานวน 20 ล้านต้น ซ่ึงในวันนี้ได้เร่ิมดําเนินการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีของบริษัทแล้วท่ัวโลก นอกจากการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี
ของตนเองแล้ว  ท่ีผ่านมาเครือซีพีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเข้าไปดําเนินงานในหลายพ้ืนท่ี โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันคือการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว สร้างป่าสร้างอาชีพ และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน 

“ในฐานะผู้แทนเครือซีพี ขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า หลายพ้ืนท่ี มีความยากลําบาก ห่างไกล และต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ การท่ีได้ร่วมแบ่งเบาภาระ 
พร้อมสร้างขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีและครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในคร้ังนี้จะมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกําลังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างแข็งขันต่อไป” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาค 5 รวบไม้เถ่ือนเตรียมส่งออกมูลค่า 5 ล้านบาท! 

15 มิถุนายน 2565 เวลา 8:45 น. 

 
ตํารวจสืบสวนภาค 5 สนธิกําลังในจังหวัดลําปาง สกัดขบวนการลักลอบค้าไม้เรือนเก่าแต่ซุกไม้เถ่ือน รายใหญ่ ส่งขายออกนอกประเทศมูลค่าเกือบ 
5 ล้านบาท 

15 มิ.ย.2565 - ช่วงเช้าท่ีบริเวณท่ีดินว่างเลขที่ 28 อยู่ภายในหมู่บ้านหนองเหียง หมู่2 ตําบลนาแก อําเภองาว จังหวัดลําปาง เจ้าหน้าท่ีตํารวจชุด
สืบสวนตํารวจภาค 5 ร่วมกับ ตํารวจศูนย์ปฏิบัติการป้องการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ตํารวจภูธรภาค 5 (ศปทส.ภ.5) ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 เชียงใหม่ เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ลป.19 (แม่โป่ง) เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกัน
รักษาป่าท่ี ลป.20 (แม่หวด) เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท จังหวัดลําปาง เจ้าหน้าท่ีตํารวจกองกํากับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง สายท่ี 1 ฝ่ายปกครองอําเภองาว เจ้าหน้าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรงาว 
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 3 (ภาคเหนือ) กรมป่าไม้กว่า 30 นาย ได้ร่วมกันตรวจสอบและตรวจวัดไม้ท่อนซุง ไม้แปรรูปท่ีกอง
เรียงรายในพ้ืนท่ี และบางส่วนทยอยขนลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์ท่ีอยู่บนรถบรรทุกเทเลอร์ จํานวน 2 คัน ซ่ึงจอดอยู่ในพ้ืนท่ีดังกล่าว 

เบื้องต้นพบว่าเป็นไม้ท่อนซุงขนาดใหญ่ ไม้แปรรูป จํานวนมาก เจ้าหน้าท่ีจึงได้ทําการคัดแยกไม้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์ไม้ เข้าร่วม
ตรวจสอบ พบว่าบางส่วนท่ีเป็นไม้หวงห้าม ท้ังประดู่ มะค่าโมง ไม้สัก ไม่พบว่ามีการเข้าข่ายผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้างมาก่อน (ไม้เรือนเก่า) จึงได้
ตรวจยึดดําเนินคดีทันที ส่วนท่ีพบว่าผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้าง (ไม้เรือนเก่า) ทางเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจอายัดเพ่ือให้เจ้าของนําหลักฐานต่างๆมาแสดง
ต่อไป 

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าของกลางท่ีตรวจยึด อายัดในคร้ังนี้มีมูลค่าเกือบ 5 ล้านบาท และเป็นเครือข่ายค้าไม้ข้ามชาติรายสําคัญ หากถูก
ส่งออกไปขายนอกประเทศ ราคาไม้จะขยับข้ึนถึง 4-5 เท่าตัว 

สําหรับการจับกุมการลักลอบข้าไม้ข้ามชาติคร้ังนี้ โดยการอํานวยการของ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 สั่งการให้ พล.ต.ต.
พิเชษฐ จีระนันตสิน รองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 พ.ต.อ.ทักษิณ จันทะวงค์ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.5 พ.ต.ท.จิตรพณ สมหมาย รอง ผกก.ป.สภ.เด่น
ชัย พ.ต.ท.สมาน มหาวัน รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ร.ต.อ.ทนงศักด์ิ ไกลถิ่น รอง.สว.สส.สภ.แม่เมาะ ปฏิบัติราชการ (ศปทส.ภ.5) นายชูเกียรติ 
พงศ์ศิริวรรณ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) พร้อมด้วย นายสุรศักด์ิ คูณทวี ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้ลําปาง นายจิตกร ศรี
จันทร์ ผู้อํานวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและป้องกันไฟป่าฯ และ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ออกติดตามกลุ่มมอดไม้ ค้าไม้ข้ามชาติท่ีมาในรูปแบบของ
การขนย้ายไม้เรือนเก่า แต่มีการแอบซุกซ่อนอําพรางไม้เถ่ือนไปด้วย โดยมีนายทุนต่างชาติซ่ึงเป็นชาวเวียดนามลงพื้นท่ีมารับซ้ือไม้ด้วยตัวเอง และ 
Shipping (ชิปปิ้ง) คือตัวแทนผู้นําเข้าส่งออกท่ีคอยอํานวยความสะดวก ในการดําเนินการด้านเอกสารให้ ซ่ึงการข่าวติดตามสืบข่าวมา 3 วัน



จนกระทั่งทราบว่ามีรถเทเลอร์ 2 คัน เข้าไปในจุดท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงมีร้ัวรอบขอบชิดปิดประตูตลอดเวลา แต่ไม่ยอมเคล่ือนย้ายรถออก เจ้าหน้าท่ีจึงซุ่มรอ 
อีกชุดออกตรวจสอบรถท่ีบรรทุกไม้จะมาส่งในพ้ืนท่ีแห่งนี้ กระท่ังเม่ือเวลา 02.00 น.ท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีพบรถ 6 ล้อ บรรทุกไม้ท่อนซุงขนาดใหญ่มา
เต็มคันรถ เจ้าหน้าท่ีพยายามสกัดแต่คนขับได้ขับรถหลบหนี และไปจนมุมท่ีรีสอร์ทแห่งหนึ่งใน อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยคนขับรถหกล้อเป็นชาย ให้
การกับเจ้าหน้าท่ี ว่าไม้ท้ังหมดมีนายทุนเป็นชาวเวียดนาม มาพักในห้องพักแห่งนี้เป็นคนว่าจ้างบรรทุกมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอําเภอแม่เมาะ 
จังหวัดลําปาง ให้นําไม้ไปส่ง ท่ีรถเทเลอร์จอดอยู่ 2 คัน ซ่ึงเป็นท่ีว่างเลขที่28 หมู่บ้านหนองเหียง หมู่ 2 ตําบลนาแก อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดย
ไม้ท้ังหมดมีหลักฐานการขออนุญาตครบแต่อยู่ท่ีนายทุน แต่เม่ือเจ้าหน้าท่ีพยายามติดต่อนายและขอดูห้องพักปรากฏว่า นายทุนชาวเวียดนามได้
หลบหนีไปก่อนหน้านั้นแล้ว ส่วนคนขับรถบรรทุกได้อาศัยความชุลมุนหลบหนีไป เจ้าหน้าท่ีจึงตรวจยึดรถบรรทุกหกล้อและไม้ท้ังหมดมาดําเนินคดีท่ี 
สภ.งาว จังหวัดลําปาง และจะได้ขยายผลไปตามสถานท่ีต่างๆ เพ่ือหาตัวการในคร้ังนี้ให้ได้ต่อไป 

สําหรับขบวนการค้าไม้คร้ังนี้ทราบว่าหลังจากท่ีนายทุนมาซ้ือไม้จากต้นทางคือจังหวัดลําปางแล้วก็จะส่งไปลงท่าเรือขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ี จังหวัดทาง
ภาคตะวันออกของประเทศไทย และส่งต่อปลายทางไปยังประเทศเวียดนามหรือจีนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สืบสวนภาค 5 สนธิกําลังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตรวจยึดไม้เถ่ือนมูลค่ากว่า 5 ล้าน ในพื้นท่ี จ.ลําปาง 

15 มิ.ย. 2565 

 
เจ้าหน้าท่ีตํารวจสืบสวนภาค 5 ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติการไล่ล่าติดตามจับกุมกลุ่มขบวนการค้าไม้เถ่ือนรายใหญ่ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ หลังสืบทราบพฤติกรรม
แอบใช้กลยุทธค้าไม้เรือนเก่า แต่ซุกซ่อนไม้เถ่ือนลอบส่งขายออกนอกประเทศ ล่าสุดมีนายทุนชาวเวียดนามเข้ามารับออเดอร์ถึงจังหวัดลําปาง 
เจ้าหน้าท่ีนํากําลังเข้าตรวจสอบพบของกลางเพียบ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท ด้านนายทุนไหวตัวทันแอบหลบหนีไปได้ โดยการปฏิบัติการ
คร้ังนี้ ทางตํารวจชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 5 ได้สนธิกําลังร่วมกับตํารวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการ
ลักลอบตัดไม้ทําลายป่าทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตํารวจภูธรภาค 5/ตํารวจตระเวนชายที่ 33 เชียงใหม่/เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่า
ท่ี ลป.19 (แม่โป่ง)/เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ลป.20 (แม่หวด)/เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท จังหวัดลําปาง/ตํารวจกองกํากับการ 4 
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง สายท่ี 1/เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอําเภอ
งาว/ตํารวจสถานีตํารวจภูธรงาว และเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 3(ภาคเหนือ) กรมป่าไม้ รวมจํานวนกว่า 30 นาย เข้าทําการ
ตรวจสอบบริเวณผืนท่ีดินว่างเปล่า ในเขตชุมชนบ้านหนองเหียง หมู่ท่ี 2 ตําบลนาแก อําเภองาว จังหวัดลําปาง เนื่องจากได้สืบทราบว่าในพ้ืนท่ีมี
การแอบลักลอบขนส่งและค้าไม้เถ่ือน 

จากการตรวจสอบในบริเวณพ้ืนท่ี เจ้าหน้าท่ีพบไม้ท่อนซุงและไม้แปรรูปจํานวนมากวางกองเรียงรายกระจัดกระจายอยู่ท่ัวบริเวณ และขณะเข้า
ตรวจสอบไม่พบบุคคลอยู่ในพ้ืนท่ีมีเพียงรถบรรทุกเทเลอร์ 2 คัน จอดนิ่งอยู่ในบริเวณ ซ่ึงด้านท้ายประตูตู้คอนเทนเนอร์ได้เปิดท้ิงไว้ ส่วนภายในมีไม้
ท่อนซุงและไม้แปรรูปอีกจํานวนหนึ่งบรรจุอยู่ เบื้องต้นเจ้าหน้าท่ีได้ทําการลําเลียงนําไม้ออกจากตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมทําการตรวจคัดแยกไม้
ท้ังหมดท่ีอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ี โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์ไม้เข้ามาร่วมตรวจสอบ ซ่ึงผลปรากฏว่าไม้ท้ังหมดเป็นไม้หวงห้าม มีท้ังไม้ประดู่ 
มะค่าโมง ไม้สัก โดยมีบางส่วนเป็นไม้เรือนเก่า และมีบางส่วนท่ีพบว่าเป็นไม้ใหม่ยังไม่เคยผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้างมาก่อน ทางเจ้าหน้าท่ีจึงได้ทํา
การตรวจยึดและอายัดไม้ท้ังหมดไว้ทันที เนื่องจากคาดว่าไม้ดังกล่าวอาจจะเป็นของกลุ่มเครือข่ายค้าไม้ข้ามชาติรายสําคัญท่ีเจ้าหน้าท่ีกําลังติดตาม
สืบหา ซ่ึงไม้ท่ีตรวจยึดคร้ังนี้เจ้าหน้าท่ีได้ประเมินดูแล้ว คาดว่าจะมูลค่ารวมกว่า 5 ล้าน แต่หากถูกส่งออกไปนอกประเทศราคาน่าจะขยับข้ึนไปอีก 4 - 5 
เท่าตัว 



ท้ังนี้สําหรับการจับกุมดังกล่าว ทางกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 5 โดยการอํานวยการของ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค 5 ได้สั่งการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจชุดสืบสวนภาค 5 ลงพ้ืนท่ีสนธิกําลังร่วมกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ออกติดตามไล่
ล่าจับกุมกลุ่มขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ ท่ีได้แอบแฝงเข้ามาในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ซ่ึงได้ใช้รูปแบบการขนย้ายไม้เรือนเก่าแล้วแอบซุกซ่อนอําพรางไม้เถ่ือน
เข้าไปด้วย โดยจากการสืบสวนทราบว่ามีนายทุนต่างชาติเป็นชาวเวียดนามได้ลงพ้ืนท่ีเข้ามารับซ้ือไม้ด้วยตัวเอง และมี Shipping (ชิปปิ้ง) หรือ
ตัวแทนผู้นําเข้า/ส่งออก คอยช่วยอํานวยความสะดวกดําเนินการด้านเอกสาร ซ่ึงจากสายการข่าวเจ้าหน้าท่ีได้ติดตามสืบหากลุ่มค้าไม้รายนี้มาแล้ว 3 
วัน จนกระทั่งพบเบาะแสจับกุมรถ 6 ล้อ บรรทุกไม้ท่อนซุงเก่าขนาดใหญ่มาเต็มคันรถได้หนึ่งคัน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยคนขับรถ
ได้หลบหนีไปแต่ต่อมาถูกติดตามจับกุมตัวไว้ได้ และเจ้าหน้าท่ีได้นํามาตัวมาสอบสวน จนทราบว่าไม้ดังกล่าวจะนําไปส่งให้กับรถเทเลอร์ท้ัง 2 คัน ท่ี
จอดอยู่ในท่ีว่างเปล่า ท่ีบ้านหนองเหียง หมู่ท่ี 2 ตําบลนาแก อําเภองาว ซ่ึงคนขับรถหกล้อได้อ้างว่าไม้ดังกล่าวจะนําไปส่งลงท่าเรือขนาดใหญ่ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดทางภาคตะวันออก ปลายทางส่งต่อไปยังประเทศเวียดนามหรือจีน และไม้ท้ังหมดมีหลักฐานการขออนุญาตถูกต้องครบถ้วนแต่เอกสาร
อยู่ท่ีนายทุน โดยต่อมาเจ้าหน้าท่ีได้พยายามให้คนขับรถหกล้อติดต่อและพาไปหานายทุนคนดังกล่าว แต่ปรากฏว่านายทุนได้ไหวตัวทันแอบหลบหนี
ไปก่อนหน้านั้นแล้ว ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีก็จะได้ทําการเร่งติดตามขยายผลไปตามสถานท่ีต่างๆ เพ่ือพยายามหาตัวบงการใหญ่ในคร้ังนี้มาดําเนินคดีตาม
กฎหมายให้ได้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"IND" ร่วมกิจกรรมคืนผืนป่าโครงการ Care the Wild : ปลูกป้อง Plant & Protect 

สยามรัฐออนไลน์ 15 มิถุนายน 2565 14:36 น. 

 
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ IND โดยคุณรัฐวิชญ์ ณ ลําพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานบริหาร และ
คุณวรางคณา ณ ลําพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานสํานักประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (maiA) และกรมป่าไม้  ในโครงการ Care the Wild : ปลูกป้อง Plant & Protect ณ  
ป่าชุมชนบ้านอ้อย และป่าชุมชนบ้านบุญเริง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  รวม 91 ไร่ โดย IND ได้ร่วมสนับสนุนการปลูกป่า จํานวน 2 ไร่ เป็นเงิน
จํานวน 88,000 บาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IND ร่วมกิจกรรมคืนผืนป่าโครงการ Care the Wild : ปลูกป้อง Plant & Protect 

วันพุธ ท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 12.54 น. 

 
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ IND โดยคุณรัฐวิชญ์ ณ ลําพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานบริหาร และ
คุณวรางคณา ณ ลําพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานสํานักประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (maiA) และกรมป่าไม้ ในโครงการ Care the Wild : ปลูกป้อง Plant & Protect ณ ป่า
ชุมชนบ้านอ้อย และป่าชุมชนบ้านบุญเริง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  รวม 91 ไร่ โดย IND ได้ร่วมสนับสนุนการปลูกป่า จํานวน 2 ไร่ เป็นเงิน
จํานวน 88,000 บาท  ซ่ึงงานดังกล่าวจัดข้ึนเม่ือเร็วๆ นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
จับแก๊งล่าสัตว์ป่า ในเขตห้ามล่าสัตว์สองแคว ค้นตัวชาย 3 คน เจอซากไก่ป่า ลิ่นชวา ตะกวด กระรอก 

วันท่ี 15 มิถุนายน 2565 - 17:21 น. 

 
จนท.พิทักษ์ป่า จับ แก๊งล่าสัตว์ป่า ในเขตห้ามล่าสัตว์สองแคว ต้ังด่านสกัด ค้นตัวชาย 3 คน เจอซากไก่ป่า ลิ่นชวา ตะกวด กระรอก 

วันท่ี 15 มิถุนายน 2565 นายณัฐพงษ์ หงษ์ทอง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสองแคว ออกตรวจพ้ืนท่ีพร้อมต้ังด่านตรวจสกัดผู้กระทําความผิด ตาม
นโยบายอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช โดย ผอ.สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 11 สั่งเน้นยํ้าไม่ให้มีผู้บุกรุกหรือผู้กระทําผิดใดๆ จึงสั่งการให้
เจ้าหน้าท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสองแควลงตรวจพร้อมประสานไป จนท.สายตรวจ สบอ.11 สายที่ 1, จนท.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่, จนท.
หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พล.1 (วังทอง) ตํารวจป่าไม้ (กก.4 บก.ปทส.), ตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก (ตร.ปทส.ภว.พิษณุโลก) ต้ังจุดสกัดร่วมกันใน
ห้วงหลายวันท่ีผ่าน 

กระท่ังล่าสุดพบว่า มีกลุ่มบุคคลเข้ามาล่าสัตว์ป่าบริเวณ ป่าท้ายบ้านท่าหนอง หมู่ท่ี 1 ตําบลหินลาด อําเภอวัดโบสถ์ จึงเรียกให้หยุดและขอ
ตรวจสอบกลุ่มบุคคลซ่ึงเป็นชายท้ัง 3 คนมีท่าท่ีพิรุธ ระหว่างขับรถทางการเกษตรขับผ่านจุดสกัด เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า จึงแสดงตัวและขอตรวจค้น 
พบว่า มีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ประกอบด้วย ซากไก่ป่า จํานวน 1 ซาก และสัตว์ป่าคุ้มครอง ประกอบด้วย ลิ่นชวา จํานวน 1 ตัว, ตะกวด จํานวน 1 
ตัว และซากกระรอกปลายหางดํา จํานวน 1 ซาก (ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง) 

พร้อมอุปกรณ์การกระทําผิดอีกหลายรายการ ปืนชนิดต่างๆ จํานวน 3 กระบอก อาทิ ปืนลูกซอง ปืนแก๊บ ฯลฯ พร้อมลูกซองจํานวน 16 นัดและ
ลูกปืนขนาดอ่ืน อุปกรณ์มีด หนังสต๊ิก ฯลฯ เจ้าหน้าท่ีจึงได้บันทึกเร่ืองราว นําส่ง พนักงานสอบสวน สภ.วัดโบสถ์ เพ่ือดําเนินการแจ้งข้อหาตาม 
พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จังหวัดเชียงใหม่ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

15 มิ.ย. 2565 

 
วันท่ี 15 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสด์ิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสมัมนา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

นายวรวิทย์ ชัยสวัสด์ิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้นําข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 มาวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงผ่านแอปพลเิคชัน FireD รวมท้ังความร่วมมือของภาคประชาชนท่ีสะท้อนปัญหา
หรือการขับเคล่ือนเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงการสัมมนาในคร้ังนี้ถือเป็นโอกาสดีท่ีจะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพ่ือนําไปเป็นแนวทางขับเคลื่อนในปีต่อไป 

ด้านนายสมคิด ปัญญาดี ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผลการดําเนินงาน
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปท่ีีผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้จุดความร้อนลดลงจากปี
ท่ีผ่านมา 5,494 จุด คิดเป็น 68.11% และลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังถึง 83.44% สําหรับค่าคุณภาพอากาศ PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าเกิน
มาตรฐานจํานวน 40 วัน ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 35 วัน 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในคร้ังนี้ เพ่ือร่วมหาแนวทางในการ
บริหารจัดการ และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดําเนินงาน พร้อมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะแนวทาง และวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
ต่อไป 

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 200 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้า
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนสภาลมหายใจเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการควบคุมและป้องกันไฟป่าจํานวน 
123 แห่ง 

 



 

นายอําเภอแม่ออน สั่งตรวจสอบท่ีมาไม้สักแปรรูป 

15 มิ.ย. 65 

 
นายอําเภอแม่ออน ให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบท่ีมาท่ีไปไม้สัก ดําเนินคดี 

วันท่ี 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการอํานวยการของนายชลิต ทิพย์คํา นายอําเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้สั่งการให้นายสงกรานต์ ราช
ธานี ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยผอ.ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ นายสิทธิพัฒ บุญทรง ปลัดอําเภอ
ฝ่ายความม่ันคง กํานันตําบลบ้านสหกรณ์ฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 เข้าตรวจสอบการแปรรูปไม้สัก ในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ ป่าแม่ออน ม.5 ต.
บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน พิกัด 47Q 527452 UTM 208427 พบไม้สักแปรรูป จํานวน 56 แผ่น ปริมาตร 0.39 ลบ.ม. ไม่มีดวงตราของรัฐตีประทับไว้
แต่อย่างใด 

ในบริเวณใกล้เคียงตรวจพบโรงงาน อุปกรณ์แปรรูปไม้ เศษไม้ และปีกไม้เป็นจํานวนมาก โดยต่อมาพบผู้ต้องหา (ขอสงวนชื่อและนามสกุล) แสดง
ตนว่าเป็นเจ้าของไม้แปรรูปและโรงงานดังกล่าว จึงได้ประสานหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอยสะเก็ดเข้าดําเนินการตรวจสอบและได้แจ้งข้อ
กล่าวหาตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ม.48 ฐาน มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต, ต้ังโรงงานแปรรูปไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาต, 
แปรรูปไม้ภายในเขตควบคุมแปรรูปไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงควบคุมตัวนาํส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ออน เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 
 



 

เช็กด่วน “กรมทรัพยากรธรณี” เตือนพื้นท่ีเสี่ยง 54 จังหวัด ดินถล่ม 

 
15 มิ.ย. 2565 เวลา 15:28 น. 114 

“สุวิทย์” รองโฆษกกรมทรัพยากรธรณี เปิดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย “ดินถล่ม” รับฤดูฝน ปี 2565 เผย 54 จังหวัด 517 อําเภอ 2,845 ตําบล กว่า 1.83 หม่ืน
หมู่บ้าน เช็คได้เลย มีท่ีไหนบ้าง 

 “ธรณีพิบัติภัย”  เป็นภัยท่ีเกิดตามธรรมชาติ อาทิ ดินถล่ม ดินไหล แผ่นดินไหว และหลุมยุบ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากธรณีพิบัติภัยอาจแตกต่างกัน
ไปในแต่ละพ้ืนท่ีข้ึนกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ขนาด และความรุนแรงของธรณีพิบัติท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในปัจจุบันเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยได้ทวี
ความรุนแรงและมีความถ่ีของการเกิดเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมท้ังเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

การลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากธรณีพิบัติจําเป็นต้องประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยของพ้ืนท่ีต่างๆ กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงธรณี
พิบัติต่างๆ หาแนวทางหรือมาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาต่างๆ รวมท้ังสร้างระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยท่ีอาศัยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง และ
ทันสมัย ซ่ึงเป็นแนวทางสําคัญท่ีจะนํามาเป็นระบบป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 “กรมทรัพยากรธรณี” ในฐานะหน่วยงานหนึ่งซ่ึงมีภารกิจในการศึกษา วิจัย และประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย รวมทั้งเฝ้าระวังเหตุ
ธรณีพิบัติภัยในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ มีจําเป็นต้องวางระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เตือนภัยหลากหลายประเภท เพ่ือสนับสนุนการติดตามสถานการณ์
และการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่ม เป็นประจําทุกปี 

นายสุวิทย์ โคสุวรรณ รองโฆษกกรมทรัพยากรธรณี  เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ข้อมูลท่ีอัพเดทจากปีก่อนหน้านี้ จากเดิม 1400 ตําบล เป็น 1800 
ตําบล เป็นเร่ืองของการท่ีกรมทรัพยากรธรณีทําการอัพเดทข้อมูลรีรันโมเดลใหม่หมดท้ังประเทศ ข้อมูลฐานปัจจัยในการนําเข้าเหมือนเดิม 7 ปัจจัย 
ปัจจัยหลักก็คือ 1.การนําเข้าข้อมูลมีการละเอียดมากข้ึน แต่ฐานเดิม ท่ีมาตราส่วน 1 : 1,000,000  มีความละเอียดมากข้ึน  หรือ มาตราส่วนไม่เกิน 
1 ต่อ 250,000  เพราะฉะนั้นความละเอียดของข้อมูลทําให้สามารถแยกย่อยหมู่บ้านต่างๆที่เกิดข้ึนใหม่  จับต้องหมู่บ้านเหล่านี้ได้เพ่ิมข้ึน 

2. เทคโนโลยีการดึงข้อมูลปัจจัยมีความละเอ่ียดมากข้ึน โดยเฉพาะภาพดาวเทียมนําเข้าข้อมูลบางตัวมีความชัดเจนมากขึ้น ตัวเลขดิจิตอล ท่ีนําเข้า
มาใช้ ซ่ึงในปีนี้เป็นปีท่ีฝนมาก น้ํามาก ระวัง ดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก จะต้องมีความเฝ้าระวังเข้มข้น ในพ้ืนท่ีภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของ
ประเทศไทยตั้งแต่เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ท่ีจะต้องเฝ้าระวังพิเศษ 

ส่วนภาคเหนือ กับภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม มิถุนายน ถึง สิงหาคม จะเป็นพ้ืนท่ีเฝ้าระวังเข้มข้น จะต้องพิจารณาช่วงเดือน 
และช่วงฤดูกาลด้วย ซ่ึงในเร่ืองของพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบปีนี้กับปีท่ีแล้วไม่ต่างกันมาก แต่เร่ืองความปลอดภัยในชีวิตประชาชนจะมีมากขึ้น เพราะ
เรามีความเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังมากข้ึน 

กรมทรัพยากรธรณี ปีนี้มีความร่วมมือบูรณาการหลายหน่วยงาน เม่ือได้รับข้อมูลจะส่งไปท่ีเครือข่ายเฝ้าระวังดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  และ กรมป่าไม้ ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี ทางกรมได้แจกกระบอกวัด
น้ําฝน ให้เฝ้าระวังวัดน้ําฝนแบบเรียลไทม์ส่งข้อมูลมาวิเคราะห์ เฝ้าระวัง เพ่ือส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายของกรม รวมท้ังผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และ ผู้นําชุมชุม 
ให้มีการเฝ้าระวังในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยให้มีการเฝ้าระวังมากข้ัน  



"กระบอกวัดน้ําฝน" ท่ีแจกชาวบ้าน จะเป็นพ้ืนท่ีป่า เชิงเขา ลึก ท่ีเจ้าหน้าเข้าไม่ถึง จะตรวจวัดทุกเช้า 7 โมงเช้า ทุกวัน สมัยโบราณ จดใส้สมุดแล้ว
ส่งมา  ปัจจุบันส่งแอพลิเคชั่นไลน์ ถ่ายรูปส่งมาให้ โดยข้อสังเกตข้อสังเกตหรือสิ่งบอกเหตุ อาทิ  มีฝนตกหนักถึงหนักมาก (มากกว่า 100 มิลลิเมตร
ต่อวัน) , ระดับน้ําในห้วยสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว, 

สีของนํ้าเปล่ียนเป็นสีของดินบนภูเขา , มีเสียงดัง อ้ืออึง ผิดปกติดังมาจากภูเขาและลําห้วย และ  น้ําท่วมหมู่บ้าน และเพ่ิมระดับข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ผู้นําชุมชน หรือผู้ใหญ่บ้าน เม่ือเหตุเข้าปัจจัยดังกล่าวนี้ จะไปประกาศท่ีหอกระจายข่าว เพ่ือให้ประชาชนไปยังจุดปลอดภัยท่ีนัดหมายกันไว้ ซ่ึงจะ
กําหนดจุดไว้แล้วแต่ละหมู่บ้าน 

นายสุวิทย์  กล่าวว่า สําหรับฤดูฝน ปี  2565 กรมทรัพยากรธรณี ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  สํารวจเก็บข้อมูลทางธรณีวิทยาและสภาพแวดล้อมของ
พ้ืนท่ีเบื้องต้น และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืน พบว่าใน 54 จังหวัดท่ัวประเทศ 517 อําเภอ 2,845 ตําบล 18,215 หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็น 
"ภาคเหนือ" 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน และอุตรดิตถ์ 111 อําเภอ 685 ตําบล 6,552 
หมู่บ้าน 
"ภาคใต้" 14 จังหวัด  ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี และยะลา  141 
อําเภอ 779 ตําบล 4,839 หมู่บ้าน 
"ภาคตะวันตก" 5 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี,ตาก ,ประจวบคีรีขันธ์,เพชรบุรี และราชบุรี  44 อําเภอ 253 ตําบล 1,361 หมู่บ้าน 
"ภาคตะวันออก" 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และ สระแก้ว 52 อําเภอ 253 ตําบล 931 หมู่บ้าน 
"ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"  9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี และ
อุบลราชธานี 90 อําเภอ 434 หมู่บ้าน 2,335 หมู่บ้าน 
"ภาคกลาง" 10 จังหวัด  ได้แก่ กําแพงเพชร นครนายก นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สระบุรี และอุทัยธานี 79 
อําเภอ 441 ตําบล 2,297 หมู่บ้าน 

เปิดพ้ืนท่ีเสี่ยงดินถล่ม ฤดูฝน ปี 2565 เปิดพ้ืนท่ีเสี่ยงดินถล่ม ฤดูฝน ปี 2565 

โดยพ้ืนท่ีจังหวัดต่างๆ มีลักษณะพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยต่อดินถล่มอยู่บริเวณลาดเชิงเขาและท่ีลุ่มใกล้เขา โดยเฉพาะอย่างย่ิงหมู่บ้านท่ีต้ังอยู่ในบริเวณดังกล่าว
มีความเสี่ยงภัยต่อดินถล่มมากเนื่องจากเม่ือมีพายุฝนตกหนักต่อเนื่องจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และดินถล่มตามมาได้  ซ่ึงอาจจะ
ทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ดังนั้นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีดังกล่าวจึงควรให้ความสนใจและระมัดระวังเป็นพิเศษ 
ลักษณะท่ีต้ังของหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มมีข้อสังเกตดังต่อไปน้ี 
 - อยู่ติดภูเขาและใกล้ลําห้วย 
 - มีร่องรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขา 
 - มีรอยแยกของพ้ืนดินบนภูเขา 
 - อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีโคลนถล่มมาบ้าง 
 - ถูกน้ําป่าไหลหลากและท่วมบ่อย 
 - มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ ในห้วยใกล้หมู่บ้าน  
 - พ้ืนห้วยจะมีก้อนหินขนาดเล็กใหญ่อยู่ปนกันตลอดท้องน้ํา 

อย่างไรก็ดีในปีนี้ต้องยํ้ากับพ่ีน้องประชาชนอีกคร้ังว่าปีนี้เป็นปีท่ีน้ํามาก เพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังเร่ืองน้ําป่าไหลหลาก และดินถล่ม กว่าปีท่ีแล้วต้อง
มีความตระหนักมากกว่า ถ้าเชื่อในองค์ความรู้เร่ืองวัฒนธรรมพระโคเสี่ยงทาย ท่ีทํานายในปีนี้ตรงกับข้อมูลลทางวิทยาศาสตร์ว่า เป็นปีท่ีน้ํามาก 
เช่นเดียวกัน ดังนั้นสิ่งท่ีต้องระวังตามมาก็คือ เรือกนาไร่ส่วน มีผลกระทบต่อฝนตกหนักต้องระวังมากข้ึน ขอให้พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง คอยฟัง
สัญญาณเตือนท่ีแจ้งลงไปในพ้ืนท่ี ให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด 


