
สรุปข�าวประจําวันท่ี 25-27 ก.พ. 66 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- เดลินิวส
ก�อนข้ึนแท�น: รับซ้ือใบไม�ลดการลอบเผา (เดลินิวส
 วันท่ี 28 กุมภาพันธ
 2566 หน�า 6) 

- ล�าแก,งตัดไม�ป0าโอโซนกระบ่ี (ข�าวสด วันท่ี 26 กุมภาพันธ
 2566 หน�า 14) 

- เดลินิวส
ก�อนข้ึนแท�น: ลอบตัดตะเคียนร�อยกว�าป7 (เดลินิวส
 วันท่ี 26 กุมภาพันธ
 2566 หน�า 13) 

- ภาพข�าว: มอดไม�นรก (แนวหน�า วันท่ี 27 กุมภาพันธ
 2566 หน�า 1) 

- จับแก,งลอบตัดไม�-ซัดจนท.เอ่ียว (ข�าวสด วันท่ี 26 กุมภาพันธ
 2566 หน�า 12) 

- BANGKOK AUTO SALON DAILY: นิสสันสนับสนุนภารกิจพิชิตไฟป0าต�อเนื่อง (สยามกีฬา วันท่ี 27 กุมภาพันธ
 2566 หน�า 19) 

- ไทยโพสต
: ปMญหาการถือครองท่ีดินแก�ไขยากแต�ต�องเร�งทํา (ไทยโพสต
 วันท่ี 25 กุมภาพันธ
 2566 หน�า 2) 

ข�าวเว็บไซต! 

- ทส.ทุ�ม 5 ล�านบาท สร�างเครือข�ายดับไฟป0า “เพชรบุรี-ประจวบฯ” 

บ�านเมือง วันศุกร
 ท่ี 24 กุมภาพันธ
 พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/region/317711 

- มอดไม�เหิมเหยียบจมูกเจ�าหน�าท่ีป0าไม� ลอบตัดต�นตะเคียน แต�ไม�รอดจับแล�ว 2 ราย 

ผู�จัดการออนไลน
 24 ก.พ. 2566 https://mgronline.com/south/detail/9660000018066 

- แก�PM 2.5! กรมป0าไม� รับซ้ือใบไม�ลดลอบเผาป0า-พร�อมเปmดตัว ‘คุกก้ีชาร
โคล’ จากใบไม� 

เดลินิวส
 26 กุมภาพันธ
 2566 https://www.dailynews.co.th/news/2038591/ 

- “วีอีโค” รับซ้ือใบไม� แปรรูปเปqนคุกก้ีชาร
โคล เครื่องสําอาง ของใช�ครัวเรือน ลดเผาป0า ฝุ0น PM 2.5 นํารองแม�ฮ�องสอน-
เชียงใหม� แห�งแรก ป7นี้ตั้งเปtารับซ้ือ 200 ตัน 400,000 บาท 

พิมพ
ไทย 26 กุมภาพันธ
 2566 https://www.pimthai.co.th/139983 

- นิสสันสนับสนุนภารกิจพิชิตไฟป0าต�อเนื่อง ส�ง “นิสสัน นาวารา” ร�วมทีมเหยี่ยวไฟ 

วันจันทร
 ท่ี 27 กุมภาพันธ
 พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/auto/317922 
- นิสสัน สนับสนุนภารกิจพิชิตไฟป0าต�อเนื่อง ส�ง “นิสสัน นาวารา” ร�วมทีมเหยี่ยวไฟ 

ผู�จัดการออนไลน
 26 ก.พ. 2566 https://mgronline.com/motoring/detail/9660000018524 

- 'นายอําเภอเด�นชัย'สั่งบูรณาการกําลังเข�าดับไฟป0า ทางหลวง 11 

แนวหน�า วันอาทิตย
 ท่ี 26 กุมภาพันธ
 พ.ศ. 2566 https://www.naewna.com/local/713700 



- นอภ.เด�นชัยฯ สั่งบูรณาการดับไฟป0าทางหลวง 11 สกัดลุกลาม 

บ�านเมือง วันอาทิตย
 ท่ี 26 กุมภาพันธ
 พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/region/317931 

- เหยียบจมูกเจ�าหน�าท่ี! โจรตัดเหี้ยนไม�ตะเคียนอายุกว�าร�อยป7ในป0าสงวนกระบ่ี 

ไทยโพสต
 26 กุมภาพันธ
 2566 https://www.thaipost.net/district-news/331820/ 

- ผู�ว�าฯกระบ่ีสั่งล�าตัว! แก,งมอดไม�ตัดตะเคียนอายุ100ป7 ในป0าสงวนฯในช�อง 

แนวหน�า วันอาทิตย
 ท่ี 26 กุมภาพันธ
 พ.ศ. 2566 https://www.naewna.com/local/713672 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: - ฉบับที่: 26801
วันที่: อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: รับซื้อใบไม้ลดการลอบเผา

รหัสข่าว: C-230228035021(27 ก.พ. 66/07:27) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.05 Ad Value: 12,397.50 PRValue : 37,192.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11778
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/กีฬา

หน้า: 14(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ล่าแก๊งตัดไม้ป่าโอโซนกระบี่

รหัสข่าว: C-230226012075(26 ก.พ. 66/04:04) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 20.70 Ad Value: 24,840 PRValue : 74,520 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26799
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 13(บนขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ลอบตัดตะเคียนร้อยกว่าปี

รหัสข่าว: C-230226035065(25 ก.พ. 66/06:51) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.06 Ad Value: 13,357 PRValue : 40,071 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15277
วันที่: จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง)

ภาพข่าว: มอดไม้นรก

รหัสข่าว: C-230227005068(27 ก.พ. 66/06:14) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 16.86 Ad Value: 26,976 PRValue : 80,928 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11778
วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: จับแก๊งลอบตัดไม้-ซัดจนท.เอี่ยว

รหัสข่าว: C-230226012063(26 ก.พ. 66/04:07) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 34.46 Ad Value: 41,352 PRValue : 124,056 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 38 ฉบับที่: 13874
วันที่: จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/กอล์ฟ

หน้า: 19(บน)

คอลัมน์: BANGKOK AUTO SALON DAILY: นิสสันสนับสนุนภารกิจพิชิตไฟป่าต่อเนื่อง ส่ง'นิสสัน...

รหัสข่าว: C-230227030079(27 ก.พ. 66/05:20) หน้า: 1/2

Siam Sport
Circulation: 200,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 87.57 Ad Value: 78,813 PRValue : 236,439 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 38 ฉบับที่: 13874
วันที่: จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/กอล์ฟ

หน้า: 19(บน)

คอลัมน์: BANGKOK AUTO SALON DAILY: นิสสันสนับสนุนภารกิจพิชิตไฟป่าต่อเนื่อง ส่ง'นิสสัน...

รหัสข่าว: C-230227030079(27 ก.พ. 66/05:20) หน้า: 2/2

Siam Sport
Circulation: 200,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 87.57 Ad Value: 78,813 PRValue : 236,439 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9599
วันที่: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยโพสต์: ปัญหาการถือครองที่ดินแก้ไขยากแต่ต้องเร่งทำ

รหัสข่าว: C-230225008063(25 ก.พ. 66/04:13) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 35.35 Ad Value: 42,420 PRValue : 127,260 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ทส.ทุ�ม 5 ล�านบาท สร�างเครือข�ายดับไฟป0า “เพชรบุรี-ประจวบฯ” 

บ�านเมือง วันศุกร
 ท่ี 24 กุมภาพันธ
 พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/region/317711 

เม่ือวันท่ี 24 ก.พ. ดร.ยุทธพล อังกินันทน
 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) เปqน

ประธานในพิธีเปmดกิจกรรม 24 กุมภาพันธ
 “วันรณรงค
ให�ปลอดควันพิษจากไฟป0า” และ PM 2.5 เพ่ือมอบนโยบายและ

พบปะเครือข�าย ทส. พร�อมมอบเงินสนับสนุนรวม 5,080,000 บาท ให�แก�เครือข�ายประชาชนปtองกันไฟป0า ในพ้ืนท่ี จ.

เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ
 106 เครือข�าย โดยมีหัวหน�าส�วนราชการในสังกัด ทส.จังหวัดเพชรบุรี หัวหน�าอุทยาน

แห�งชาติแก�งกระจาน นายอําเภอแก�งกระจาน หัวหน�าส�วนราชการในพ้ืนท่ี ผู�นําเครือข�าย ทส. พร�อมด�วยสมาชิกเครือข�าย 

ทส. และประชาชนในพ้ืนท่ีเข�าร�วมในพิธี ณ อุทยานแห�งชาติแก�งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

ดร.ยุทธพล กล�าวว�า ตามท่ี ครม.ได�มีมติเม่ือวันท่ี 22 ส.ค.2543 เห็นชอบและอนุมัติให� วันท่ี 24 กุมภาพันธ
 ของทุกป7เปqน 

“วันรณรงค
ให�ปลอดควันพิษจากไฟป0า” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จึงได�จัดกิจกรรมเพ่ือสร�างจิตสํานึกให�

พ่ีน�องประชาชนได�รับรู� รับทราบ เก่ียวกับปMญหาไฟป0าและหมอกควัน และประชาสัมพันธ
แนวทางการแก�ไขปMญหาไฟป0า และ

ปMญหาหมอกควันหรือฝุ0นละออง PM 2.5 ท่ีเกิดข้ึนเปqนประจําทุกป7 ในช�วงฤดูแล�ง เริ่มต้ังแต�ประมาณเดือนธันวาคมจนถึง

เดือนเมษายน โดยมีสาเหตุท่ีสําคัญมาจากการเผาพ้ืนท่ีเกษตรและปMญหาไฟป0า รวมท้ังหมอกควันข�ามแดนจากประเทศเพ่ือน

บ�าน ส�งผลกระทบต�อสุขภาพของพ่ีน�องประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม เปqนอย�างมาก การแก�ไขปMญหาไฟป0า

และหมอกควันจึงเปqนประเด็นท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�ความสําคัญและแก�ไขมาอย�างต�อเนื่อง โดย

ใช�หลากหลายวิธี ท้ังมาตรการเชิงควบคุมการเผาและมาตรการเชิงปtองกัน พร�อมสั่งการให�หน�วยงานในสังกัดบูรณาการการ

ดําเนินงานร�วมกับหน�วยงานภาคประชาชนในรูปแบบของเครือข�ายอาสาสมัคร เพ่ือให�เกิดการบริหารจัดการอย�างมี

ประสิทธิภาพ ลดโอกาสเกิดไฟป0าและการเผาในพ้ืนท่ีท่ีเปqนจุดเสี่ยง 

ตัวอย�างเช�น โครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา” เปqนอีกหนึ่งวิธีการท่ีนํามาใช�ในการบริหารจัดการในการแก�ไขปMญหาไฟป0า โดยการ 

"ชิงเก็บ" คือการเก็บขนเชื้อเพลิงออกจากพ้ืนท่ีป0า เพ่ือนําไปใช�ประโยชน
และสร�างมูลค�า เช�น โครงการเชื้อเพลิงชีวมวล หรือ 



Wood Pellet ของกรมอุทยานแห�งชาติฯ ท่ีได�นําเอาเชื้อเพลิงท่ีจะก�อให�เกิดไฟป0า พวกเศษใบไม� ก่ิงไม� หญ�าแห�ง นําออกมา

จากพ้ืนท่ีป0า แล�วนํามาผ�านกระบวนการต�างๆ จนสามารถทําออกมาเปqนเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท�ง ท่ีมีคุณภาพและสามารถใช�

งานได�ดี รวมถึงการบริหารจัดการไฟป0า และการบูรณาการความร�วมมือในการดําเนินงานเพ่ือให�เกิดการบริหารจัดการหมอก

ควันไฟป0าอย�างมีประสิทธิภาพ อีกวิธีการหนึ่งก็คือ การ "ลดเผา" คือการลดโอกาสเกิดไฟป0าและการเผา อันจะนําไปสู�การ

บรรเทาความรุนแรงของสถานการณ
ฝุ0นละอองในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

มอดไม�เหิมเหยียบจมูกเจ�าหน�าท่ีป0าไม� ลอบตัดต�นตะเคียน แต�ไม�รอดจับแล�ว 2 ราย 

ผู�จัดการออนไลน
 24 ก.พ. 2566 https://mgronline.com/south/detail/9660000018066 

กระบ่ี - มอดไม�เหิมหนัก ลักลอบตัดไม�ตะเคียน อายุกว�า 100 ป7 ในเขตป0าสงวนแห�งชาติป0าในช�องฝM�งตะวันตก ห�างจาก 

สํานักงานป0าไม�กระบ่ีแค� 2 กม. เจ�าหน�าท่ีคุมตัวดําเนินคดีแล�ว 2 ราย 

วันนี้ (24 ก.พ.) เจ�าหน�าท่ีหน�วยปtองกันรักษาป0าท่ี กบ 4 (ในช�อง) ได�นําสื่อมวลชนเข�าตรวจสอบตอไม�ตะเคียน จํานวน 4 ตอ 

ท่ีถูกคนร�ายเข�าลักลอบตัดโค�นในเขตพ้ืนท่ีป0าสงวนแห�งชาติป0าในช�องฝM�งตะวันตก ถนนสายสาม และ ป0าชุมชนบ�านหนองขอน 

ม.2 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบ่ี อยู�ห�างจากสํานักงานป0าไม� แค� 2 กม. พบว�าตอไม�ตะเคียนแต�ละต�นมีอายุไม�ต่ํากว�า 100 ป7 

และบางต�นใหญ�กว�า 5 คนโอบ โดยข�างๆ ตอไม�มีท�อนซุงไม�ตะเคียนถูกตัดเปqนท�อน และบางท�อนได�มีการแปรูป เตรียมขน

ย�ายออกจากพ้ืนท่ี 

นายปริวัฒน
 แปtนย�อย หัวหน�าหน�วยปtองกันรักษาป0าท่ี กบ 4 ในช�อง ให�ข�อมูลว�า สําหรับคนร�ายท่ีเข�ามาลักลอบตัดไม� ทาง

เจ�าหน�าท่ี ได�ทําการจับกุมนําตัวดําเนินคดีแล�ว จํานวน 2 คน เหตุเกิดเม่ือวันท่ี 18 ก.พ.ท่ีผ�านมา ได�แก� นายสุทัศน
 เต�บํารุง 

อายุ 28 ป7 ชาวบ�าน ม.2 ต.ทับปริก และนายสุรชาติ สุกสกุล อายุ 21 ชาวบ�าน ม.4 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบ่ี พร�อมด�วย

ของกลางรถยนต
กระบะ 2 คัน และ รถจักรยานยนต
 1 คัน เลื่อยโซ�ยนต
 1 เครื่อง พร�อมด�วยไม�แปรรูปจํานวนหนึ่ง โดยจับได�

ขณะท่ีกําลังขนย�ายไม�ออกจากท่ีเกิดเหตุ คิดเปqนความเสียหายของรัฐกว�า 2 แสนบาท 

นอกจากนี้ ทางเจ�าหน�าท่ียังได�ตามตรวจยึดไม�แปรรูปอีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงทางกลุ�มคนร�ายได�ขนย�ายไปไว�ท่ีบ�านหลังหนึ่งไม�มี

บ�านเลขท่ี ทราบว�าเปqนของนายหม�อ ไม�ทราบชื่อนามสกุลจริง เจ�าหน�าท่ีจึงได�ทําการตรวจยึด พร�อมแจ�งข�อกล�าวหา ร�วมกัน

แผ�วถางหรือเผาป0า หรือกระทําด�วยประการใดๆ อันเปqนการทําลายป0าหรือเข�ายึดถือหรือครอบครองป0าเพ่ือตนเองหรือผู�อ่ืน

ตาม พ.ร.บ.ป0าไม� 2484 ม.54 

ร�วมกันยึดถือครอบครองทําประโยชน
 หรืออาศัยอยู�ในท่ีดินก�อสร�างแผ�วถางป0าทําไม�เก็บหาของป0าหรือกระทําด�วยประการ

ใดๆ อันเปqนการเสื่อมสภาพป0าสงวนแห�งชาติ พ.ร.บ.ป0าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 (2) และร�วมกันมีนําเข�าหรือผลิตเลื่อยโซ�

ยนต
โดยไม�ได�รับอนุญาต และจะได�ติดตามตัวผู�ร�วมขบวนการท่ีหลบหนีมาดําเนินคดีต�อไป 

ขณะท่ีผู�ต�องหารายหนึ่งให�การว�า ได�รับจ�างจากนายหม�อ เปqนเงิน 2,000 บาท ให�เข�ามาทําการขนย�ายไม�ออกจากป0า ก�อนท่ี

จะถูกเจ�าหน�าท่ีทําการจับกุม 



 

 

แก�PM 2.5! กรมป0าไม� รับซ้ือใบไม�ลดลอบเผาป0า-พร�อมเปmดตัว ‘คุกก้ีชาร
โคล’ จากใบไม� 

กรมป0าไม� ร�วมกับภาคเอกชน รับซ้ือใบไม�กิโลกรัมละ 2 บาท ต้ังเปtาซ้ือ 200 ตัน ลดการลักลอบเผาป0า พร�อมเปmดผลิตภัณฑ
 

'คุกก้ีชาร
โคล' จากใบไม�แห�งแรกของประเทศไทย 

เดลินิวส
 26 กุมภาพันธ
 2566 https://www.dailynews.co.th/news/2038591/ 

เม่ือวันท่ี 26 ก.พ.  ท่ีชั้น 3 ศูนย
การค�าเซ็นทรัลเชียงใหม� แอร
พอร
ต นายอิศเรศ จิระรัตน
 ผู�อํานวยการศูนย
บัญชาการควบคุม

ไฟป0า (ส�วนหน�า) กรมป0าไม� เปqนประธานเปmดนิทรรศการ “สร�างความร�วมมือลดปMญหาไฟป0า PM 2.5 รัฐและเอกชน” โดยมี 

นายพงศธร ศิริรัตน
 ผู�ใหญ�บ�านใหม� หมู� 5 ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแม�ฮ�องสอน และนายพีระพล นาวาตาริ 

ประธานกรรมการผู�จัดการบริษัท วีอีโค จํากัด พร�อมด�วยทหาร และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เข�าร�วมในกิจกรรมครั้งนี้ 

ภายในกิจกรรมได�นําใบตองตึงท้ังใบแห�ง และใบท่ีทําการเผา รวมถึงผลิตภัณฑ
ท่ีได�มาจากใบไม� เช�น คุกก้ีชาร
โคล ท่ีถือเปqน

แห�งแรกท่ีทําข้ึน เพราะเปqนชาร
โคลจากใบไม� ผลิตภัณฑ
น้ํายาล�างจาน น้ํายาทําความสะอาด ถ�านอัดแท�ง และผลิตภัณฑ
อ่ืน 

ๆ นํามาจัดแสดงเพ่ือให�ความรู�กับประชาชนและนักท�องเท่ียว เพ่ือลดอัตราการเผาเศษใบไม� ลดปMญหาไฟป0า ลดค�า PM 2.5 

ท่ีเกิดจากการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร จากนั้นได�มีการมอบอุปกรณ
ดับเพลิงให�กับนายพงศธร ศิริรัตน
 ผู�ใหญ�บ�านใหม� หมู� 5 

ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแม�ฮ�องสอน เพ่ือนําไปมอบให�กับเจ�าหน�าท่ีในชุมชนท่ีเปqนจิตอาสาดับไฟป0า 

ด�าน นายพงศธร  ศิริรัตน
 ผู�ใหญ�บ�านใหม� หมู� 5 ตําบลปางหมู กล�าวเพ่ิมเติมว�า ทางหมู�บ�านใหม� ถือเปqนหมู�บ�านปลอดการ

เผา โดยชาวบ�านจะมาร�วมด�วยช�วยกันกวาดใบไม�ในพ้ืนท่ีป0า จากนั้นก็จัดส�งใบไม�ไปให�กับทางบริษัท วีอีโค จํากัด ท่ีได�รับซ้ือ

ในราคากิโลกรัมละ 2 บาท เม่ือมีรายได�เข�ามาในกองทุนของชุมชน ก็ถือว�าทางชาวบ�านได�มีส�วนร�วม มีการสร�างรายได� ส�งผล

ดีกับชาวบ�าน และยังส�งผลดีต�อสุขภาพของพ่ีน�องประชาชนด�วย ขณะเดียวกันทางหมู�บ�านก็ได�มีมติเห็นชอบจาก

คณะกรรมการหมู�บ�าน ต้ังรางวัลนําจับคนท่ีแจ�งเบาะแสมือเผา 5,000 บาท 

นายพีระพล นาวาตาริ ประธานกรรมการผู�จัดการบริษัท วีอีโค จํากัด สตาร
ตอัพรักสิ่งแวดล�อมแม�ฮ�องสอน เปmดเผยว�า ทาง

บริษัทเรา รับซ้ือใบไม�ในซ้ือกิโลกรัมละ 2 บาท ซ่ึงเปqนแนวนโยบายของบริษัทฯท่ีจะช�วยให�สร�างมูลค�าเพ่ิมจากใบไม�แห�ง และ

ท่ีสําคัญทุกท�านได�ทราบถึงปMญหาหมอกควันจากไฟป0าปกคลุมหลายจังหวัดทางภาคเหนือมายาวนานต�อเนื่องหลายป7มาแล�ว

นั้น แนวทางปtองกันและขอเปqนส�วนหนึ่งในการช�วยภาครัฐฯร�วมแก�ไขปMญหาหมอกควันไฟป0าภาคเหนือดังกล�าวในภาคเหนือ 

โดยป7 2565 ท่ีผ�านมา ทางบริษัทได�ทําการรับซ้ือใบไม� 110 ตัน ในพ้ืนท่ีแม�ฮ�องสอน 60 ตัน และ เชียงใหม� 50 ตัน และในป7 

2566 ต้ังเปtาไว�ท่ี 200 ตัน 



สําหรับผลิตภัณฑ
ท่ีทางบริษัทคิดค�นข้ึนมาเปqน คุกก้ีชาร
โคลท่ีถือเปqนแห�งแรกของประเทศไทย เพราะชาร
โคลท่ีนํามาผสมใน

คุกก้ีดังกล�าว ได�มาจากใบไม� ท่ีทางบริษัทได�รับซ้ือ ช�วยลดปMญหาด�านการลักลอบเผาป0าในชุมชน หมู�บ�าน ลดผลกระทบจาก

ปMญหาค�าฝุ0นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ท่ีส�งผลกระทบต�อสุขภาพของพ่ีน�องประชาชน ต�อไปในอนาคตก็คาดว�าจะนําชาร
โคล

ท่ีได�ดังกล�าว ไปใช�กับไอศกรีม และผลิตภัณฑ
อ่ืน ซ่ึงก�อนท่ีจะมาเปqนคุกก้ีชาร
โคลจากใบไม�ได�นั้น ก็มีการทดสอบความ

ปลอดภัยแล�ว ซ่ึงก็ได�รับการรับรองว�าสามารถทานได� และส�งผลดีต�อสุขภาพเพราะชาร
โคลจะเข�าไปช�วยให�ระบบขับถ�ายดีข้ึน 

เหมือนกับดีท็อก นอกจากยังมีผลิตภัณฑ
อ่ืนๆ ท่ีได�มาจากการรับซ้ือใบไม�ด�วย ท้ังถ�านอัดแท�ง น้ําส�มควันไม� น้ํายาล�างจาน 

น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาซักผ�า และน้ํายาล�างห�องน้ํา นอกจากนี้ทางวีอีโค ได�ผลิตเหรียญ we ecotoken (ECO) โดยร�วมกับ Bitkub 

เทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนสิ่งแวดล�อม ท่ีมาช�วยขับเคลื่อนให�คนเข�าถึงและมีส�วนร�วมในการแก�ปMญหาไฟป0าและหมอกควัน PM 

2.5 ง�ายข้ึน โดยร�วมกับ Qbit คิกออฟเปลี่ยนยอดวิวเปqนคาร
บอนเครดิต ด�วย Qbit คนท่ีร�วมเปqนครีเอเตอร
ในแพลตฟอร
ม 

Qbit ไม�เพียงแค�ครีเอเตอร
 แต�แบรนด
ท่ีลงโฆษณา หรือผู�ชมคอนเทนต
ทุกยอดวิวก็มีส�วนช�วยลด คาร
บอนเครดิต ช�วยทําให�

ประเทศดีข้ึน โลกดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วีอีโค” รับซ้ือใบไม� แปรรูปเปqนคุกก้ีชาร
โคล เครื่องสําอาง ของใช�ครัวเรือน ลดเผาป0า ฝุ0น PM 2.5 นํารองแม�ฮ�องสอน-

เชียงใหม� แห�งแรก ป7นี้ตั้งเปtารับซ้ือ 200 ตัน 400,000 บาท 

พิมพ
ไทย 26 กุมภาพันธ
 2566 https://www.pimthai.co.th/139983 

เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ
 2566 ท่ีศูนย
การค�าเซ็นทรัลเชียงใหม� แอร
พอร
ต นายอิศเรศ จิระรัตน
 ผู�อํานวยการศูนย
บัญชาการ

ควบคุมไฟป0า(ส�วนหน�า) กรมป0าไม� ได�เปqนประธานเปmดนิทรรศการ “สร�างความร�วมมือลดปMญหาไฟป0า PM 2.5 รัฐและ

เอกชน” มีนายศรัณยู มีทองคํา รองผู�ว�าราชการจังหวัดแม�ฮ�องสอน นายพีระพล นาวาตาริ กรรมการผู�จัดการบริษัท วีอีโค 

จํากัด สตาร
สอัพรักสิ่งแวด 

ล�อมแม�ฮ�องสอน เจ�าหน�าท่ีไฟป0า กรมป0าไม� ทหาร และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เข�าร�วมในกิจกรรมดังกล�าว 

ภายในงาน ได�นําใบตองตึงท้ังใบแห�ง และใบท่ีทําการเผา รวมถึงผลิตภัณฑ
ท่ีได�มาจากใบไม� เช�น คุกก้ีชาร
โคล ถือเปqนแห�ง

แรกท่ีทําข้ึนจาก ใบไม� ผลิตภัณฑ
น้ํายาล�างจาน น้ํายาทําความสะอาด ถ�านอัดแท�ง และผลิตภัณฑ
ในครัวเรือน นํามาจัดแสดง

เพ่ือให�ความรู�กับประชาชนและนักท�องเท่ียว เพ่ือลดอัตราการเผาเศษใบไม� ลดปMญหาไฟป0า ฝุ0น PM 2.5 ท่ีเกิดจากการเผา

พ้ืนท่ีการเกษตรในท่ีโล�ง 

จากนั้นได�มีการมอบอุปกรณ
ดับเพลิงให�นายพงศธร ศิริรัตน
 ผู�ใหญ�บ�านใหม� หมู�ท่ี 5 ต.ปางหมู อ.เมือง จ. แม�ฮ�องสอน เพ่ือ

นําไป 

มอบให�กับเจ�าหน�าท่ีในชุมชนท่ีเปqนจิตอาสาดับไฟป0า พร�อมเฝtาระวัง ลาดตระเวน ปtองกันการเผาหาของป0าและล�าสัตว
ด�วย 

นายพงศธร กล�าวว�า หมู�บ�านใหม� เปqนหมู�บ�านปลอดการเผา โดยชาวบ�านจะมาร�วมด�วยช�วยกันกวาดใบไม�ในพ้ืนท่ีป0า จากนั้น

ก็จัดส�งใบไม�ไปให�กับทางบริษัท วีอีโค จํากัด ท่ีได�รับซ้ือในราคากิโลกรัมละ 2 บาท รายได�บางส�วนนําเข�ากองทุนชุมชน 

เพ่ือให�ได�มีส�วนร�วม และมีรายได� 

ดูแลครอบครัว ท่ีสําคัญส�งผลดีต�อสุขภาพประฝชาชนท่ีอยู�ใกล�เคียง ท้ังนี้หมู�บ�าน มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู�บ�าน ต้ัง

รางวัลนําจับคนท่ีแจ�งเบาะแสผู�ลักลอบเผาป0า 5,000 บาท/คดี 



นายพีระพล เผยว�า แนวนโยบาบริษัทฯ ท่ีช�วยรับซ้ือใบไม�แห�ง เพ่ือสร�างงาน กระจายรายได�สู�ชุมชน เปqนการเพ่ิมมุลค�าทาง

เศรษฐกิจจากเศษวัชพิช ป7 2565 ได�รับซ้ือใบไม� 110 ตัน ในพ้ืนท่ีแม�ฮ�องสอน 60 ตัน เชยีงใหม� 50 ตัน รวม 110 ตัน ป7 

2566 ต้ังเปtารับซ้ือ 200 ตัน รวมมูลค�า 400,000 บาท และมีแนวโน�มรับซ้ือใบไม�เพ่ิมข้ึนทุกป7 ตามลําดับ 

สําหรับใบไม�บางส�วน ได�นํามาผลิตคุกก้ีชาร
โคล แห�งแรกในประเทศ เพราะใบไม�ท่ีเผาไหม� กลายเปqนผงคาร
บอน นํามาผสม

ในคุกก้ี 

ดังกล�าว เพ่ือช�วยระบบขับถ�ายดีข้ึน นอกจากนี้ยังแปรรูปเปqนไอศกรีม เครื่องสําอาง น้ํายาล�างจาน ล�างห�องน้ํา ทําความ

สะอาด และของใช�ในครัวเรือนได� เพ่ือเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ
ในท�องตลาด ภายใต�การผลิตของเหรียญ we ecotoken (ECO) ท่ี

ใช�เทคโนโลยี เพ่ือขับเคลื่อนสิ่งแวดล�อม เพ่ือสร�างการมีส�วนร�วมแก�ปMญหาไฟป0า หมอกควันฝุ0น PM 2.5 แบบบูรณาการ 

ภายในงานมีกิจกรรมการประกวด คลิปวีดีโอบน Tiktok ภายใต�หัวข�อ อินฟลูเอนเซอร
ยุคใหม�ใส�ใจสิ่งแวดล�อม ชิงเงินรางวัล

มูลค�ากว�า 34,000 บาท ด�วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นิสสันสนับสนุนภารกิจพิชิตไฟป0าต�อเนื่อง ส�ง “นิสสัน นาวารา” ร�วมทีมเหยี่ยวไฟ 

วันจันทร
 ท่ี 27 กุมภาพันธ
 พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/auto/317922 

นิสสัน ย้ําจุดยืนในการร�วมรักษาสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรป0าไม�ของไทยต�อเนื่อง ขอมีส�วนร�วมภารกิจดับไฟป0าของทีม 

“เหยี่ยวไฟ” ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม�-ลําพูน โดยสนับสนุน “นิสสัน นาวารา PRO-4X” กระบะพันธุ
แกร�งท่ีกล�า...เผชญิทุก

ความท�าทาย 2 คันเปqนระยะเวลา 3 เดือนช�วงหน�าแล�งพร�อมอุปกรณ
ดับไฟป0าให�แก�อาสาสมัครในพ้ืนท่ี กิจกรรมนี้จัดข้ึนเพ่ือ

เน�นย้ําความสําคัญของ “วันรณรงค
ให�ปลอดควันพิษจากไฟป0า” วันท่ี 24 กุมภาพันธ
ของทุกป7 

ในป7 2566 นี้ นิสสันได�สนับสนุนรถกระบะนิสสัน นาวารา รุ�น PRO-4X จํานวน 2 คันท่ีปรับแต�งช�วงล�างและติดต้ังอุปกรณ


ต�างๆ ให�เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจการปtองกันและดับไฟป0า รวมท้ังให�บริการบํารุงรักษาตลอดระยะเวลาการทําภารกิจ

ในช�วงหน�าแล�งของป7นี้ พร�อมอุปกรณ
ท่ีจําเปqนท่ีช�วยให�อาสาสมัครในพ้ืนท่ีสามารถทําภารกิจได�สะดวก ลดความเสี่ยง

อันตรายและมีความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานมากข้ึน  โดยนิสสันได�สนับสนุนรถและอุปกรณ
ท่ีจําเปqนแก�อาสาสมัครผ�านทีม

เหยี่ยวไฟซ่ึงเปqนหน�วยงานภายใต�กรมป0าไม� และรับผิดชอบป0าไม�ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม�และลําพูน  

อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย กล�าวว�า “นิสสันดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว�า 70 ป7 และถือว�าเรา

เปqนสมาชิกของสังคมไทยท่ีมีหน�าท่ีปกปtองดูแลทรัพยากรเช�นเดียวกับชาวไทยทุกคน  นิสสันได�ให�ความสําคัญกับการดูแล

สิ่งแวดล�อมด�วยความรับผิดชอบ เรามุ�งเน�นการมีส�วนร�วมและสร�างคุณค�าให�แก�สังคมและชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจและ

สังคมให�ก�าวสู�อนาคตได�อย�างยั่งยืน   นิสสันตระหนักดีว�าไฟป0าเปqนปMญหาระดับชาติท่ีไม�เพียงแต�ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม

ในพ้ืนท่ี แต�ยังทําให�เกิดฝุ0น PM2.5 ท่ีเปqนภัยต�อสังคมในวงกว�าง การปtองกันและดับไฟท่ีจุดเกิดเหตุจึงเปqนภารกิจท่ีสําคัญและ

ต�องอาศัยความกล�าท่ีจะเผชิญทุกความท�าทายในการระงับปMญหานี้ เราจึงได�ให�การสนับสนุนคนท่ีเปqนด�านหน�าในการเผชิญ

และพิชิตไฟป0าเพ่ือช�วยให�เขาปฏิบัติภารกิจได�อย�างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ”  

ในป7ท่ีผ�านมา นิสสัน นาวารา PRO-4X ได�ร�วมปฏิบัติการกับทีมเหยี่ยวไฟถึง 48 ครั้งระหว�างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565  

และช�วยให�ทีมเหยี่ยวไฟเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ท้ังการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ประมาณ 30-50% จากเดิม

การปฏิบัติภารกิจดับไฟป0าต�อครั้งจะใช�เวลาเฉลี่ย 5 ชั่วโมง - 2 วัน เหลือเพียงประมาณ 3 ชั่วโมงสําหรับพ้ืนท่ีขนาดเล็ก และ 

1 วันสําหรับพ้ืนท่ีขนาดใหญ�ประมาณ 20 ไร�ข้ึนไป จันทร
เพ็ญ เกษตรสินธ
 ผู�อํานวยการศูนย
ส�งเสริมการควบคุมไฟป0า



เชียงใหม� และหัวหน�าชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟเชียงใหม�กล�าวว�า “สถานการณ
ไฟป0าในป7 2566 นี้มีแนวโน�มว�าจะรุนแรง

มากข้ึน โดยในช�วง 2 เดือนแรกของป7นี้ มีการเกิดไฟป0ามากกว�าป7 2565 เปqนอย�างมาก เนื่องจากหลายปMจจัย เช�น ภาวะภัย

แล�งท่ีมาเร็วและในวงกว�าง  ช�วง 3 เดือนระหว�างกุมภาพันธ
-เมษายนจะเปqนช�วงท่ีแล�งท่ีสุด และไฟป0ามีความรุนแรงมากท่ีสุด  

แต�เจ�าหน�าท่ีของเรามีจํากัด และต�องปฏิบัติงานในป0าท่ีทุรกันดาร ร�อน อันตรายมาก  การสนับสนุนจากนิสสันอย�างต�อเนื่อง

นอกจากจะช�วยให�ผู�ปฏิบัติงานทํางานได�สะดวกยิ่งข้ึนแล�ว ท่ีสําคัญไปกว�านั้น คือ พวกเรามีกําลังใจจะท่ีสู�ให�เต็มท่ีเพ่ือรักษา

สิ่งแวดล�อม เพราะรู�ว�ามีคนเห็นค�าของงานท่ีเราทํา”  

รถกระบะนิสสัน นาวารา PRO-4X  เหมาะสําหรับการปฏิบัติภารกิจนี้ เพราะความทรงพลัง สมรรถนะ และความแกร�งท่ีส�ง

ต�อกันมาจากรุ�นสู�รุ�นของรถกระบะพันธุ
แกร�งจากนิสสัน สามารถบุกตะลุยไปตามเส�นทางทุรกันดารท่ีปกติจะเข�าถึงได�

ยากลําบาก นอกจากนี้อุปกรณ
ต�าง ๆ จากนิสสันจะสนับสนุนให�อาสาสมัครของหมู�บ�านในพ้ืนท่ีการดูแลของทีมเหยี่ยวไฟ

เข�าถึงจุดท่ีเกิดไฟไหม� ดับไฟได�อย�างรวดเร็ว ตลอดจนช�วยอํานวยความสะดวก และเพ่ิมความปลอดภัยให�แก�ผู�ปฏิบัติงานมาก

ยิ่งข้ึน  

นิสสันนาวารา PRO-4X มาพร�อมเครื่องยนต
สมรรถนะสูง YS23DDTT แบบ 4 สูบ DOHC เทอร
โบคู� ความจุ 2.3 ลิตร  ให�

กําลังสูงสุด 190 hp (Ps) และแรงบิดสูงสุดถึง 450 นิวตันเมตร (Nm)  มาพร�อมเกียร
ออโตเมติก 7 สป7ด ท่ีผู�ขับข่ีสามารถ

เลือกโหมดการขับข่ีแบบธรรมดา (M mode) ได�เพ่ือการขับข่ีท่ีควบคุมได�ดังใจ และระบบขับเคลื่อน 4 ล�อเทคโนโลยีช�วยการ

ขับข่ีและความปลอดภัยข้ันสูงรอบคัน เต็มท่ีกับการบรรทุกหนักและการใช�งานท่ีต�องความแข็งแกร�งด�วยโครงสร�างโมโนเฟรม

แชสซีทําจากเหล็กกล�าชิ้นเดียวตลอดคัน (Fully Boxed Frame) ท่ีมีชื่อเสียงของนิสสัน มีพ้ืนท่ีบรรทุกของได�มาก บันไดใน

ตัวท่ีกันชนหลังช�วยให�เข�าออกกระบะท�ายได�ง�ายและฝาท�ายแบบผ�อนแรงท่ีช�วยในภารกิจต�างๆได�ง�ายข้ึน รวมถึงจุดยึดของ

รอบๆ ท้ังแบบท่ีด�านล�างและท่ีรางแบบเลื่อนปรับได�ช�วยให�การบรรทุกสัมภาระเปqนไปอย�างปลอดภัยและสะดวกสบาย 

การเกิดไฟป0ามีความรุนแรงมากข้ึนทุกป7 โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือของไทยซ่ึงเปqนแหล�งท่ีมีป0าไม�อยู�มาก ปMญหาจากไฟป0า

จะทวีความรุนแรงมากข้ึนในฤดูแล�ง คือ ในช�วงระหว�างเดือนกุมภาพันธ
-พฤษภาคมของทุกป7   

 

 



 

นิสสัน สนับสนุนภารกิจพิชิตไฟป0าต�อเนื่อง ส�ง “นิสสัน นาวารา” ร�วมทีมเหยี่ยวไฟ 

ผู�จัดการออนไลน
 26 ก.พ. 2566 https://mgronline.com/motoring/detail/9660000018524 

นิสสัน ย้ําจุดยืนในการร�วมรักษาสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรป0าไม�ของไทยต�อเนื่อง ขอมีส�วนร�วมภารกิจดับไฟป0าของทีม 

“เหยี่ยวไฟ” ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม�-ลําพูน โดยสนับสนุน “นิสสัน นาวารา PRO-4X” กระบะพันธุ
แกร�งท่ีกล�า...เผชญิทุก

ความท�าทาย 2 คันเปqนระยะเวลา 3 เดือนช�วงหน�าแล�งพร�อมอุปกรณ
ดับไฟป0าให�แก�อาสาสมัครในพ้ืนท่ี กิจกรรมนี้จัดข้ึนเพ่ือ

เน�นย้ําความสําคัญของ “วันรณรงค
ให�ปลอดควันพิษจากไฟป0า” วันท่ี 24 กุมภาพันธ
ของทุกป7 

ในป7 2566 นี้ นิสสันได�สนับสนุนรถกระบะนิสสัน นาวารา รุ�น PRO-4X จํานวน 2 คันท่ีปรับแต�งช�วงล�างและติดต้ังอุปกรณ


ต�างๆ ให�เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจการปtองกันและดับไฟป0า รวมท้ังให�บริการบํารุงรักษาตลอดระยะเวลาการทําภารกิจ

ในช�วงหน�าแล�งของป7นี้ พร�อมอุปกรณ
ท่ีจําเปqนท่ีช�วยให�อาสาสมัครในพ้ืนท่ีสามารถทําภารกิจได�สะดวก ลดความเสี่ยง

อันตรายและมีความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานมากข้ึน โดยนิสสันได�สนับสนุนรถและอุปกรณ
ท่ีจําเปqนแก�อาสาสมัครผ�านทีม

เหยี่ยวไฟซ่ึงเปqนหน�วยงานภายใต�กรมป0าไม� และรับผิดชอบป0าไม�ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม�และลําพูน 

อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย กล�าวว�า “นิสสันดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว�า 70 ป7 และถือว�าเรา

เปqนสมาชิกของสังคมไทยท่ีมีหน�าท่ีปกปtองดูแลทรัพยากรเช�นเดียวกับชาวไทยทุกคน นิสสันได�ให�ความสําคัญกับการดูแล

สิ่งแวดล�อมด�วยความรับผิดชอบ เรามุ�งเน�นการมีส�วนร�วมและสร�างคุณค�าให�แก�สังคมและชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจและ

สังคมให�ก�าวสู�อนาคตได�อย�างยั่งยืน นิสสันตระหนักดีว�าไฟป0าเปqนปMญหาระดับชาติท่ีไม�เพียงแต�ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมใน

พ้ืนท่ี แต�ยังทําให�เกิดฝุ0น PM2.5 ท่ีเปqนภัยต�อสังคมในวงกว�าง การปtองกันและดับไฟท่ีจุดเกิดเหตุจึงเปqนภารกิจท่ีสําคัญและ

ต�องอาศัยความกล�าท่ีจะเผชิญทุกความท�าทายในการระงับปMญหานี้ เราจึงได�ให�การสนับสนุนคนท่ีเปqนด�านหน�าในการเผชิญ

และพิชิตไฟป0าเพ่ือช�วยให�เขาปฏิบัติภารกิจได�อย�างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ” 

ในป7ท่ีผ�านมา นิสสัน นาวารา PRO-4X ได�ร�วมปฏิบัติการกับทีมเหยี่ยวไฟถึง 48 ครั้งระหว�างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 

และช�วยให�ทีมเหยี่ยวไฟเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ท้ังการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ประมาณ 30-50% จากเดิม

การปฏิบัติภารกิจดับไฟป0าต�อครั้งจะใช�เวลาเฉลี่ย 5 ชั่วโมง - 2 วัน เหลือเพียงประมาณ 3 ชั่วโมงสําหรับพ้ืนท่ีขนาดเล็ก และ 



1 วันสําหรับพ้ืนท่ีขนาดใหญ�ประมาณ 20 ไร�ข้ึนไป จันทร
เพ็ญ เกษตรสินธ
 ผู�อํานวยการศูนย
ส�งเสริมการควบคุมไฟป0า

เชียงใหม� และหัวหน�าชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟเชียงใหม�กล�าวว�า “สถานการณ
ไฟป0าในป7 2566 นี้มีแนวโน�มว�าจะรุนแรง

มากข้ึน โดยในช�วง 2 เดือนแรกของป7นี้ มีการเกิดไฟป0ามากกว�าป7 2565 เปqนอย�างมาก เนื่องจากหลายปMจจัย เช�น ภาวะภัย

แล�งท่ีมาเร็วและในวงกว�าง ช�วง 3 เดือนระหว�างกุมภาพันธ
-เมษายนจะเปqนช�วงท่ีแล�งท่ีสุด และไฟป0ามีความรุนแรงมากท่ีสุด 

แต�เจ�าหน�าท่ีของเรามีจํากัด และต�องปฏิบัติงานในป0าท่ีทุรกันดาร ร�อน อันตรายมาก การสนับสนุนจากนิสสันอย�างต�อเนื่อง

นอกจากจะช�วยให�ผู�ปฏิบัติงานทํางานได�สะดวกยิ่งข้ึนแล�ว ท่ีสําคัญไปกว�านั้น คือ พวกเรามีกําลังใจจะท่ีสู�ให�เต็มท่ีเพ่ือรักษา

สิ่งแวดล�อม เพราะรู�ว�ามีคนเห็นค�าของงานท่ีเราทํา” 

รถกระบะนิสสัน นาวารา PRO-4X เหมาะสําหรับการปฏิบัติภารกิจนี้ เพราะความทรงพลัง สมรรถนะ และความแกร�งท่ีส�งต�อ

กันมาจากรุ�นสู�รุ�นของรถกระบะพันธุ
แกร�งจากนิสสัน สามารถบุกตะลุยไปตามเส�นทางทุรกันดารท่ีปกติจะเข�าถึงได�ยากลําบาก 

นอกจากนี้อุปกรณ
ต�าง ๆ จากนิสสันจะสนับสนุนให�อาสาสมัครของหมู�บ�านในพ้ืนท่ีการดูแลของทีมเหยี่ยวไฟเข�าถึงจุดท่ีเกิด

ไฟไหม� ดับไฟได�อย�างรวดเร็ว ตลอดจนช�วยอํานวยความสะดวก และเพ่ิมความปลอดภัยให�แก�ผู�ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

นิสสันนาวารา PRO-4X มาพร�อมเครื่องยนต
สมรรถนะสูง YS23DDTT แบบ 4 สูบ DOHC เทอร
โบคู� ความจุ 2.3 ลิตร ให�

กําลังสูงสุด 190 hp (Ps) และแรงบิดสูงสุดถึง 450 นิวตันเมตร (Nm) มาพร�อมเกียร
ออโตเมติก 7 สป7ด ท่ีผู�ขับข่ีสามารถ

เลือกโหมดการขับข่ีแบบธรรมดา (M mode) ได�เพ่ือการขับข่ีท่ีควบคุมได�ดังใจ และระบบขับเคลื่อน 4 ล�อเทคโนโลยีช�วยการ

ขับข่ีและความปลอดภัยข้ันสูงรอบคัน เต็มท่ีกับการบรรทุกหนักและการใช�งานท่ีต�องความแข็งแกร�งด�วยโครงสร�างโมโนเฟรม

แชสซีทําจากเหล็กกล�าชิ้นเดียวตลอดคัน (Fully Boxed Frame) ท่ีมีชื่อเสียงของนิสสัน มีพ้ืนท่ีบรรทุกของได�มาก บันไดใน

ตัวท่ีกันชนหลังช�วยให�เข�าออกกระบะท�ายได�ง�ายและฝาท�ายแบบผ�อนแรงท่ีช�วยในภารกิจต�างๆได�ง�ายข้ึน รวมถึงจุดยึดของ

รอบๆ ท้ังแบบท่ีด�านล�างและท่ีรางแบบเลื่อนปรับได�ช�วยให�การบรรทุกสัมภาระเปqนไปอย�างปลอดภัยและสะดวกสบาย การ

เกิดไฟป0ามีความรุนแรงมากข้ึนทุกป7 โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือของไทยซ่ึงเปqนแหล�งท่ีมีป0าไม�อยู�มาก ปMญหาจากไฟป0าจะทวี

ความรุนแรงมากข้ึนในฤดูแล�ง คือ ในช�วงระหว�างเดือนกุมภาพันธ
-พฤษภาคมของทุกป7 

 

 

 

 



 

'นายอําเภอเด�นชัย'สั่งบูรณาการกําลังเข�าดับไฟป0า ทางหลวง 11 

แนวหน�า วันอาทิตย
 ท่ี 26 กุมภาพันธ
 พ.ศ. 2566 https://www.naewna.com/local/713700 

"นายอําเภอเด�นชัย"สั่งบูรณาการกําลัง ปลัดอําเภอ หน�วยปtองกัน (พร.13) ฝ0ายปกครองฯ เข�าดับไฟป0า ทางหลวง 11 (เด�น

ชัย-ลําปาง) บ�านป0าไผ� ม. 5 ต.ไทรย�อย เกรงจะลุกลาม 

เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ
 2566 นายประจักร
 จินดาจํารูญ นายอําเภอเด�นชัย/ผู�บัญชาการเหตุการณ
อําเภอเด�นชัย (ไฟป0า

หมอกควันฯ) ได�สั่งการให� นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ
 ปลัดอําเภอเด�นชัย บูรณาการหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ประกอบด�วย 

เจ�าหน�าท่ีป0าไม�หน�วยปtองกันรักษาป0าท่ี พร.13 (แม�ปาน) นําโดย นายอรุณ คงได� หน.หน�วย พร�อมกําลัง นายชนุดม วงศ
วาร 

ผู�ใหญ�บ�าน ม.5 ตําบลไทรย�อย และชุดปฏิบัติการดับไฟป0าของหมู�บ�าน ร�วมกันตรวจสอบและปฏิบัติการดับไฟ ณ บริเวณข�าง

ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 11 (เด�นชัย-ลําปาง) บ�านป0าไผ� หมู�ท่ี 5 ต.ไทรย�อย อ.เด�นชัย จ.แพร� 

นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ
 กล�าวว�า ได�รับมอบหมายจาก นายประจักร
 จินดาจํารูญ นายอําเภอเด�นชัย/ผู�บัญชาการ

เหตุการณ
อําเภอเด�นชัย(ไฟป0าหมอกควันฯ) ให�บูรณาการหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ประกอบด�วยเจ�าหน�าท่ีป0าไม�หน�วยปtองกัน

รักษาป0าท่ี พร. 13 (แม�ปาน) นําโดย นายอรุณ คงได� หน.หน�วย พร�อมกําลัง นายชนุดม วงศ
วาร ผู�ใหญ�บ�าน ม.5 ตําบลไทร

ย�อย และชุดปฏิบัติการดับไฟป0าของหมู�บ�าน ร�วมกันตรวจสอบและปฏิบัติการดับไฟ บริเวณข�างทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 

11 (เด�นชัย-ลําปาง) บ�านป0าไผ� หมู�ท่ี 5 ตําบลไทรย�อย อําเภอเด�นชัย จังหวัดแพร� ท้ังนี้ได�กําชับให�หมู�บ�านและหน�วยงานท่ี

เก่ียวข�องเฝtาระวังและลาดตระเวนไม�ให�เกิดเหตุไฟไหม�ข�างทางข้ึนทุกเส�นทาง และประชาสัมพันธ
ให�พ่ีน�องประชาชนไม�ให�มี

การเผาโดยเด็ดขาดในทุกพ้ืนท่ี ท้ังนี้ขอให�เปqนไปตามคําสั่งผู�ว�าราชการจังหวัดแพร� ซ่ึงจะมีการจับจริงต้ังแต�วันท่ี 1 มีนาคม 

2566 เปqนต�นไป 

 

 



 

นอภ.เด�นชัยฯ สั่งบูรณาการดับไฟป0าทางหลวง 11 สกัดลุกลาม 

บ�านเมือง วันอาทิตย
 ท่ี 26 กุมภาพันธ
 พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/region/317931 

เม่ือเวลา 08.30 น.วันท่ี 26 กุมภาพันธ
 2566 นายประจักร
 จินดาจํารูญ นายอําเภอเด�นชัย/ผู�บัญชาการเหตุการณ
อําเภอเด�น

ชัย(ไฟป0าหมอกควันฯ) ได�สั่งการให� นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ
 ปลัดอําเภอเด�นชัย บูรณาการหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ประกอบด�วยเจ�าหน�าท่ีป0าไม�หน�วยปtองกันรักษาป0าท่ี พร. 13 (แม�ปาน) นําโดย นายอรุณ คงได� หน.หน�วย พร�อมกําลัง นายช

นุดม วงศ
วาร ผู�ใหญ�บ�าน ม.5 ตําบลไทรย�อย และชุดปฏิบัติการดับไฟป0าของหมู�บ�าน ร�วมกันตรวจสอบและปฏิบัติการดับไฟ 

ณ บริเวณข�างทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 11 (เด�นชัย-ลําปาง) บ�านป0าไผ� หมู�ท่ี 5 ตําบลไทรย�อย อําเภอเด�นชัย จังหวัดแพร�   

นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ
 กล�าวว�า ได�รับมอบหมายจาก นายประจักร
 จินดาจํารูญ นายอําเภอเด�นชัย/ผู�บัญชาการ

เหตุการณ
อําเภอเด�นชัย(ไฟป0าหมอกควันฯ) ให�บูรณาการหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ประกอบด�วยเจ�าหน�าท่ีป0าไม�หน�วยปtองกัน

รักษาป0าท่ี พร. 13 (แม�ปาน)  นําโดย นายอรุณ คงได� หน.หน�วย พร�อมกําลัง นายชนุดม วงศ
วาร ผู�ใหญ�บ�าน ม.5 ตําบลไทร

ย�อย และชุดปฏิบัติการดับไฟป0าของหมู�บ�าน ร�วมกันตรวจสอบและปฏิบัติการดับไฟ บริเวณข�างทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 

11 (เด�นชัย-ลําปาง) บ�านป0าไผ� หมู�ท่ี 5 ตําบลไทรย�อย อําเภอเด�นชัย จังหวัดแพร� ท้ังนี้ได�กําชับให�หมู�บ�านและหน�วยงานท่ี

เก่ียวข�องเฝtาระวังและลาดตระเวนไม�ให�เกิดเหตุไฟไหม�ข�างทางข้ึนทุกเส�นทาง และประชาสัมพันธ
ให�พ่ีน�องประชาชนไม�ให�มี

การเผาโดยเด็ดขาดในทุกพ้ืนท่ี ท้ังนี้ขอให�เปqนไปตามคําสั่งผู�ว�าราชการจังหวัดแพร� ซ่ึงจะมีการจับจริงต้ังแต�วันท่ี 1 มีนาคม 

2566 เปqนต�นไป 

 

 



 

เหยียบจมูกเจ�าหน�าท่ี! โจรตัดเหี้ยนไม�ตะเคียนอายุกว�าร�อยป7ในป0าสงวนกระบ่ี 

ไทยโพสต
 26 กุมภาพันธ
 2566 https://www.thaipost.net/district-news/331820/ 

ผู�ว�าฯกระบ่ี สั่งเร�งล�าขบวนการลักลอบตัดไม�ตะเคียน อายุกว�า 100 ป7 ในเขตป0า พ้ืนท่ีป0าสงวนแห�งชาติในช�อง ริมถนนสายโร

แมนติก หรือ ป0าโอโซน  

26 ก.พ.2566 – นายภาสกร บุญญลักษม
 ผู�ว�าราชการจังหวัดกระบ่ี กล�าวว�า หลังจากได�รับรายงาน ได�สั่งการให�เจ�าหน�าท่ี

หน�วยปtองกันรักษาป0าท่ี กบ 4 (ในช�อง) เร�งล�าตัวขบวนลักลอบตัดไม�ทําลายป0า ในเขตป0า พ้ืนท่ีป0าสงวนแห�งชาติในช�อง มา

ดําเนินคดีโดยเร็ว ก�อนท่ีป0าไม�จะถูกทําลายไปมากกว�านี้ ถนนสายดังกล�าวเปqนท่ีรู�จักกันดีว�าเปqนถนนสายโรแมนติก หรือ ป0า

โอโซน ของจังหวัดกระบ่ี 

เจ�าหน�าท่ีหน�วยปtองกันรักษาป0าท่ี กบ 4 (ในช�อง)ได�นําสื่อมวลชนเข�าตรวจสอบตอไม�ตะเคียน จํานวน 4 ตอ ท่ีถูกคนร�ายเข�า

ลักลอบตัดโค�น ในเขตพ้ืนท่ีป0าสงวนแห�งชาติป0าในช�องฝM�งตะวันตก ถนนสายสาม และป0าชุมชนบ�านหนองขอน ม.2 ต.ทับปริก 

อ.เมือง จ.กระบ่ี พบว�าตอไม�ตะเคียนท่ีถูกทําลายมีอายุไม�ต่ํากว�า 100 ป7 และบางต�นใหญ�กว�า 5 คนโอบ โดยข�างๆตอไม� มี

ท�อนซุงไม�ตะเคียน ถูกตัดเปqนท�อน และบางท�อนได�มีการแปรูป เตรียมขนย�ายออกจากพ้ืนท่ี 

นายปริวัฒน
 แปtนย�อย หัวหน�าหน�วยปtองกันรักษาป0าท่ีกบ 4 ในช�อง กล�าวว�า สําหรับคนร�ายท่ีเข�ามาลักลอบตัดไม� ทาง

เจ�าหน�าท่ี ได�ทําการจับกุมนําตัวดําเนินคดีแล�วจํานวน 2 คน เม่ือวันท่ี 18 ก.พ.2566 ท่ีผ�านมา มีนายสุทัศน
 เต�บํารุง อายุ .28 

ป7 ชาวบ�าน ม.2 ต.ทับปริก และนายสุรชาติ สุกสกุล อายุ.21 ป7 ชาวบ�าน ม.4 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบ่ี พร�อมด�วยของกลาง

รถยนต
กระบะ 2 คัน และรถ จยย.1 คัน เลื่อยโซ�ยนต
 1 เครื่อง พร�อมด�วยไม�แปรรูป จํานวนหนึ่ง โดยจับได�ขณะท่ีกําลังขน

ย�ายไม�ออกจากท่ีเกิดเหตุ คิดเปqนความเสียหายของรัฐ กว�า 2 แสนบาท  

นอกจากนี้ทางเจ�าหน�าท่ี ยังได�ตามตรวจยึดได�ไม�แปรรูปอีกจํานวนหนึ่ง ทางกลุ�มคนร�ายได�ขนย�ายไปไว�ท่ีบ�านหลังหนึ่งไม�มี

บ�านเลขท่ี ทราบว�าเปqนของนายหม�อ ไม�ทราบชื่อนามสกุลจริง เจ�าหน�าท่ีจึงได�ทําการตรวจยึด เจ�าหน�าท่ีได�แจ�งข�อกล�าวหา 

ร�วมกันแผ�วถางหรือเผาป0าหรือกระทําด�วยประการใดๆอันเปqนการทําลายป0าหรือเข�ายึดถือหรือครอบครองป0าเพ่ือตนเองหรือ

ผู�อ่ืนตามพรบ. ป0าไม� 2484 ม. 54 ห�ามมิให�ผู�ใดก�อสร�าง แผ�วถาง หรือเผาป0า หรือ กระทําด�วยประการใดๆ อันเปqนการ



ทําลายป0า หรือเข�ายึดถือหรือครอบครองป0าเพ่ือตนเองหรือผู�อ่ืน เว�นแต�จะกระทําภายในเขตท่ีได� จําแนกไว�เปqนประเภท

เกษตรกรรมและรัฐมนตรีได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยได�รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี พรบ. ป0าสงวน

แห�งชาติพ.ศ 2507 (2)และร�วมกันมีนําเข�าหรือผลิตเลื่อยโซ�ยนต
 โดยไม�ได�รับอนุญาต และจะได�ติดตามตัวผู�ร�วมขบวนการท่ี

หลบหนีมาดําเนินคดีต�อไป 

ขณะท่ีผู�ต�องหารายหนึ่งให�การว�าได�รับจ�างจากนายหม�อเปqนเงิน 2,000 บาท ให�เข�ามาทําการขนย�ายไม�ออกจากป0า ก�อนท่ีจะ

ถูกเจ�าหน�าท่ีทําการจับกุม  

สําหรับป0าบริเวณนี้ติดถนนสายโรแมนติก หรือ ป0าโอโซน จ.กระบ่ี ซ่ึงถนนสายนี้มีต�นไม�ใหญ� หรือต�นยางนา ตะเคียน และ

ต�นไม�ขนาดใหญ� สูงตระหง�านอยู�ริมสองข�างทางตลอดแนวระยะทางร�วม 3 กิโลเมตร ในพ้ืนท่ี 2 ตําบล คือ ต.ทับปริก และ ต.

เขาคราม อ.เมืองกระบ่ี  ถนนป0าโอโซนกระบ่ี เปqนถนนท่ีมีความสวยงาม และยังเปqนพ้ืนท่ีป0าชุมชนบ�านในช�อง (หนองขอน )

ในเขตพ้ืนท่ีป0าสงวนแห�งชาติป0าในช�องฝM�งตะวันตกถนนสายสาม  หมู�ท่ี 2 ต.ทับปริก อ.มืองกระบ่ี  จ.กระบ่ี พ้ืนท่ี 132-1-15 

ไร�  โดยกรมป0าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ราษฏรในช�อง(หนองขอน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู�ว�าฯกระบ่ีสั่งล�าตัว! แก,งมอดไม�ตัดตะเคียนอายุ100ป7 ในป0าสงวนฯในช�อง 

แนวหน�า วันอาทิตย
 ท่ี 26 กุมภาพันธ
 พ.ศ. 2566 https://www.naewna.com/local/713672 

ผู�ว�าฯกระบ่ี สั่งเร�งล�าขบวนการลักลอบตัดไม�ตะเคียน อายุกว�า 100 ป7 ในเขตป0า พ้ืนท่ีป0าสงวนแห�งชาติในช�อง ริมถนนสายโร

แมนติก หรือ ป0าโอโซน  

26 กุมภาพันธ
 2566 นายภาสกร บุญญลักษม
 ผู�ว�าราชการจังหวัดกระบ่ี กล�าวว�า หลังจากได�รับรายงาน ได�สั่งการให�

เจ�าหน�าท่ีหน�วยปtองกันรักษาป0าท่ี กบ 4 (ในช�อง) เร�งล�าตัวขบวนลักลอบตัดไม�ทําลายป0า ในเขตป0า พ้ืนท่ีป0าสงวนแห�งชาติใน

ช�อง มาดําเนินคดีโดยเร็ว ก�อนท่ีป0าไม�จะถูกทําลายไปมากกว�านี้ ถนนสายดังกล�าวเปqนท่ีรู�จักกันดีว�าเปqนถนนสายโรแมนติก 

หรือป0าโอโซน ของจังหวัดกระบ่ี 

เจ�าหน�าท่ีหน�วยปtองกันรักษาป0าท่ี กบ 4 (ในช�อง)ได�นําสื่อมวลชนเข�าตรวจสอบตอไม�ตะเคียน จํานวน 4 ตอ ท่ีถูกคนร�ายเข�า

ลักลอบตัดโค�น ในเขตพ้ืนท่ีป0าสงวนแห�งชาติป0าในช�องฝM�งตะวันตก ถนนสายสาม และป0าชุมชนบ�านหนองขอน ม.2 ต.ทับปริก 

อ.เมือง จ.กระบ่ี พบว�าตอไม�ตะเคียนท่ีถูกทําลายมีอายุไม�ต่ํากว�า 100 ป7 และบางต�นใหญ�กว�า 5 คนโอบ โดยข�างๆตอไม� มี

ท�อนซุงไม�ตะเคียน ถูกตัดเปqนท�อน และบางท�อนได�มีการแปรูป เตรียมขนย�ายออกจากพ้ืนท่ี 

นายปริวัฒน
 แปtนย�อย หัวหน�าหน�วยปtองกันรักษาป0าท่ีกบ 4 ในช�อง กล�าวว�า สําหรับคนร�ายท่ีเข�ามาลักลอบตัดไม� ทาง

เจ�าหน�าท่ี ได�ทําการจับกุมนําตัวดําเนินคดีแล�วจํานวน 2 คน เม่ือวันท่ี 18 ก.พ.2566 ท่ีผ�านมา มีนายสุทัศน
 เต�บํารุง อายุ.28 

ป7 ชาวบ�าน ม.2 ต.ทับปริก และนายสุรชาติ สุกสกุล อายุ.21 ป7 ชาวบ�าน ม.4 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบ่ี พร�อมด�วยของกลาง

รถยนต
กระบะ 2 คัน และรถ จยย.1 คัน เลื่อยโซ�ยนต
 1 เครื่อง พร�อมด�วยไม�แปรรูป จํานวนหนึ่ง โดยจับได�ขณะท่ีกําลังขน

ย�ายไม�ออกจากท่ีเกิดเหตุ คิดเปqนความเสียหายของรัฐ กว�า 2 แสนบาท  



นอกจากนี้ทางเจ�าหน�าท่ี ยังได�ตามตรวจยึดได�ไม�แปรรูปอีกจํานวนหนึ่ง ทางกลุ�มคนร�ายได�ขนย�ายไปไว�ท่ีบ�านหลังหนึ่งไม�มี

บ�านเลขท่ี ทราบว�าเปqนของนายหม�อ ไม�ทราบชื่อนามสกุลจริง เจ�าหน�าท่ีจึงได�ทําการตรวจยึด เจ�าหน�าท่ีได�แจ�งข�อกล�าวหา 

ร�วมกันแผ�วถางหรือเผาป0าหรือกระทําด�วยประการใดๆอันเปqนการทําลายป0าหรือเข�ายึดถือหรือครอบครองป0าเพ่ือตนเองหรือ

ผู�อ่ืนตามพรบ. ป0าไม� 2484 ม. 54 ห�ามมิให�ผู�ใดก�อสร�าง แผ�วถาง หรือเผาป0า หรือ กระทําด�วยประการใดๆ อันเปqนการ

ทําลายป0า หรือเข�ายึดถือหรือครอบครองป0าเพ่ือตนเองหรือผู�อ่ืน  

เว�นแต�จะกระทําภายในเขตท่ีได� จําแนกไว�เปqนประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดย

ได�รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี พรบ. ป0าสงวนแห�งชาติพ.ศ 2507 (2)และร�วมกันมีนําเข�าหรือผลิตเลื่อยโซ�ยนต
 โดย

ไม�ได�รับอนุญาต และจะได�ติดตามตัวผู�ร�วมขบวนการท่ีหลบหนีมาดําเนินคดีต�อไป 

ขณะท่ีผู�ต�องหารายหนึ่งให�การว�าได�รับจ�างจากนายหม�อเปqนเงิน 2,000 บาท ให�เข�ามาทําการขนย�ายไม�ออกจากป0า ก�อนท่ีจะ

ถูกเจ�าหน�าท่ีทําการจับกุม  

สําหรับป0าบริเวณนี้ติดถนนสายโรแมนติก หรือ ป0าโอโซน จ.กระบ่ี ซ่ึงถนนสายนี้มีต�นไม�ใหญ� หรือต�นยางนา ตะเคียน และ

ต�นไม�ขนาดใหญ� สูงตระหง�านอยู�ริมสองข�างทางตลอดแนวระยะทางร�วม 3 กิโลเมตร ในพ้ืนท่ี 2 ตําบล คือ ต.ทับปริก และ ต.

เขาคราม อ.เมืองกระบ่ี  ถนนป0าโอโซนกระบ่ี เปqนถนนท่ีมีความสวยงาม และยังเปqนพ้ืนท่ีป0าชุมชนบ�านในช�อง (หนองขอน )

ในเขตพ้ืนท่ีป0าสงวนแห�งชาติป0าในช�องฝM�งตะวันตกถนนสายสาม  หมู�ท่ี 2 ต.ทับปริก อ.มืองกระบ่ี  จ.กระบ่ี พ้ืนท่ี 132-1-15 

ไร�  โดยกรมป0าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ราษฏรในช�อง(หนองขอน) 


