
 
สรุปขาวประจําในวันท่ี  1 มีนาคม 64   

 

ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
- ตร.ขอตัว เอ สงอัยการคดีรุกปา  (ขาวสด  26 ก.พ. 64  หนา 10) 
- หาพื้นที่สรางสถานีวิจัยฯ    (ขาวสด  1 ม.ีค. 64  หนา 2) 
- คอลัมน จับประเด็น จากกรณีกรมปาไมแจงความกลาวโทษ.. (ไทยรัฐ  26 ก.พ. 64  หนา 3) 
- บอรดปปท.ชี้มูล ชัยวัฒน พนราชการ  (มติชน  26 ก.พ. 64  หนา 16) 

สื่อออนไลน 
- ป.ป.ท. ชี้มูลชัยวัฒน เผาหมูบานปูคออ้ี  (www.postoday.com 26 ก.พ. 64) 
- หนวยงานทสจ. แพรจัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาที่  (www.เชียงใหมนิวส 26 ก.พ. 64) 
- ฟน ชัยวัฒน ออกราชการ  (www.khasod online  1 มี.ค. 64) 
- 40 จว. จมฝุน หามเผา 60 วัน  (www.khasod online  1 ม.ีค. 64) 
- กทม. หาพื้นที่สรางสถานีวิจัยฯ  (www.khasod online  1 ม.ีค. 64) 
 
 
  ปาไม ชี้แจง อนุมัติตั้ง ‘ปาชุมชน’ โปรงใสทุกขั้นตอน (www.77kaoded.com วันที่ 24 พ.ย. 63) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11048
วันที่: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ตร.ขอตัว'เอ๋'ส่งอัยการคดีรุกป่า

รหัสข่าว: C-210226037113(25 ก.พ. 64/08:38) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 17.36 Ad Value: 19,096 PRValue : 57,288 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15692
วันที่: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 16(ขวา)

หัวข้อข่าว: บอร์ดปปท.ชี้มูล'ชัยวัฒน์'พ้นราชการ

รหัสข่าว: C-210226020104(26 ก.พ. 64/05:43) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.86 Ad Value: 14,146 PRValue : 42,438 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23047
วันที่: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: จับประเด็น

รหัสข่าว: C-210226009135(26 ก.พ. 64/03:27) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 20.12 Ad Value: 22,132 PRValue : 66,396 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15692
วันที่: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 16(ขวา)

หัวข้อข่าว: บอร์ดปปท.ชี้มูล'ชัยวัฒน์'พ้นราชการ

รหัสข่าว: C-210226020104(26 ก.พ. 64/05:43) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.86 Ad Value: 14,146 PRValue : 42,438 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:28
หัวข้อข่าว: ป.ป.ท.ชี้มูลชัยวัฒน์ เผาหมู่บ้านปู่คออี้ ผิดอาญา157 ให้ออกจากราชการ

รหัสข่าว: I-I210226000032 หน้า: 1/2

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/local/646370
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:28
หัวข้อข่าว: ป.ป.ท.ชี้มูลชัยวัฒน์ เผาหมู่บ้านปู่คออี้ ผิดอาญา157 ให้ออกจากราชการ

รหัสข่าว: I-I210226000032 หน้า: 2/2

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/local/646370
https://www.posttoday.com


 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 เวลา 08.00 น. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 สาขาแพร โดยนายประสิทธิ์  
ทาชางผอ.สํานักฯ นายเสนห แสนมูล ผอ.ศูนยปาไมแพร นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ ผอ.สวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 
ผอ.สวนทุกสวนพรอมดวย หน.หนวยปองกันและพัฒนาปาไม หน.หนวยปองกันรักษาปา ชุดครูฝกกรมปาไมและเจาหนาที
รวมพิธีเปดการฝกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา สํานัก
จัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สถาบันประชารัฐพิทักษปา โดยมี ผอ.สํานักฯ 
เปนประธาน มีเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมจํานวน 113 นาย  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีความพรอมเพรียง มีระเบียบวินัย 
ความสามัคคี ความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ การเสียสละ มีทัศนคติ การอทุิศตนในการปฏิบัติงานตอไป 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชี้‘ชัยวัฒน’ อดีตหัวหนาแกงกระจานผิด 157 ป.ป.ท. ลงมติ ใหออกจากราชการสงตนสังกัดฟนซ้ําวินัยและอาญา เหตุพา 
ลูกนองบุกเผาบาน ‘ปูคออ้ี’ และบานชาวกะเหรี่ยงบางกลอย ภาคี #SAVEบางกลอย ทั้งน.ศ.-ชาวปกาเกอะญอ ชุมนุมใหกําลังใจ
ชาวบาน พรอมยื่นหนังสือจี้รัฐบาลรักษาสัญญาที่ตกลงกับชาวกะเหรี่ยงหนาทําเนียบ หยุดสงจนท.คุกคาม 
 เมื่อเวลา 13.00 น. วันท่ี 25 ก.พ. ที่สวนหลวง ร.9 ถนนสายเชียงใหม-แมริม จ.เชียงใหม ตัวแทนภาคี #SAVEบาง
กลอย พรอมตัวแทนนิสิตนักศึกษา พรรควิฬาร และประชาชนชาวปกาเกอะญอ หรือชาวกะเหรี่ยง ท่ีอาศัยในประเทศไทยรวม
กวา 150 คน มารวมชุมนุม จากนั้นไดเดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐบาลใหแกไขปญหาของชาวบานบางกลอย ผานผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม 
 นายผฤ โอโดเชา ตัวแทนผูชุมนุม อานใจความสําคัญของหนังสือที่ยื่นถึงรัฐบาลวา จนท.ในพ้ืนที่พยายามละเมิดขอตกลง
รวมกันระหวางรัฐบาลและชาวบาน เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2564 จึงรวมตัวมาเพ่ือยื่นหนังสือตอนายกรัฐมนตรีในวันนี้ 
สวนขอเรียกรองวันนี้ มี 1.ใหชาวบานกลับไปดํารงวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมอยูที่บานบางกลอยบน-ใจแผนดิน 2.ยุติใชกําลัง 
เจาหนาที่ขมขู คุกคาม หรือใชความรุนแรง 3.ยุติการขัดขวางการสงขาวอาหาร และสิ่งของจําเปนใหชาวบานบางกลอยบน 4.ให
รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติ ครม.วันท่ี 3 ส.ค. 2553 ฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงโดยเรงดวน โดยเฉพาะ
มาตรการดานการยุติจับกุม ดําเนินคดีและการคุมครองพื้นที่เกษตรในรูปแบบไรหมุนเวียน 5.กรณีชาวบานประสงคจะอยูท่ีบาน
บางกลอยลาง ใหรัฐดาํเนินจัดสรรที่อาศัยและที่ทํากินใหเพียงพอตอการดาํรงชีพ 6.รัฐบาลตองยตุิการดําเนินการสนธิกําลังขอ 
 



 
 
เจาหนาที่รัฐในการตั้ง จุดสกัดเดินลาดตระเวนและตรวจคน สรางแรง กดดันและความหวาดกลัวใหกับชาวบานบางกลอย  
7.ใหสื่อหรือเจาหนาที่ หยุดชี้นําชาวบาน และหยุดกลาวหาวาชาวบานเปนผูทําลายปาซึ่งการเรียกรองนี้จะรอคําตอบจากรัฐบาล 
ภายใน 15 วัน หากยังไมไดรับคําตอบ กลุมภาคีจะยกระดับการเคลื่อนไหวทั่วประเทศตอไป จากนั้นไดสลายตัวในเวลา  
15.30 น. 
 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณขวงประตูทาแพ มีการเสวนาวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม และอาจารยจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ ที่เคยทําวิจัยเรื่องหมูบานบางกลอย มีตัวแทนชาวบานบางกลอยและราษฎรชาติพันธุกะเหรี่ยงทั่วภาคเหนือ
เขารวมเสวนา และเสวนาถึงเรื่องกรณีสื่อมวลชนนําเสนอขาวจากหนวยงานรัฐที่สงภาพนําเสนอ ปญหาของชนเผาตางๆ ที่อยูกับ
ปา และกรณี จนท.รัฐนําภาพซากสัตวสงใหสื่อมวลชน และจัดฉากแถลงกลาวหาคนที่อยูกับปาเปนผูลาสัตวปา ถือวาไมใหความ
เปนธรรมกับชาวบานที่อยูกับปาดวย 
ที่ศาลาพอลละจี หมูบานบางกลอยลาง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี คณะเจรจาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(ทส.) นําโดย นายจงคลาย วรพงศธร ผูตรวจการ ทส. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผูวาฯเพชรบุรี นายประกิต วงศศรีวัฒนกุล 
รองอธิบดีกรมอุทยานฯ พรอมเจาหนาที่ปาไม ขาราชการฝายปกครอง และตํารวจ เดินทางโดยเฮลิคอปเตอรมารวมเจรจากับ
ชาวบาน บางกลอย 4 คนซึ่งเดินเทามาจากหมูบาน บางกลอยบนในปาใจแผนดิน โดยมีชาวบานทําหนาท่ีลามแปลภาษา
กะเหรี่ยง และมีผูสื่อขาว มากวา 10 สํานักคอยติดตามทําขาว 
 นายจงคลายชี้แจงกับชาวบานวา ยุทธการพิทักษปาตนน้ําเพชรไดปดปฏิบัติการไปแลว ทุกหนวยงานท่ีรวมเดินทางมา
พบชาวบาน ในวันนี้ พรอมเปดใจพูดคุยกันแบบพี่นอง เพ่ือหาแนวทางแกปญหาของชาวบาน ซึ่งตลอด 3 วันที่ผานมา ทส.สงทีม
ลงเก็บขอมูลในดานตางๆ ทําใหเห็นปญหาวาชาวบานเดือดรอนเรื่องท่ีดินอยูอาศัย ท่ีดินทํากิน และแหลงน้ํา รวมถึงความ
ลมเหลวของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แมชาวบานอาจไมเชื่อวาแกปญหาได แตเราจะลงไปดูทีละแปลงวา มีปญหาอยางไร ก็
จะชวยกันอยางเต็มที่ขณะที่ตัวแทนชาวบานไดอานขอเสนอ 7 ขอ ประกอบดวย 1.ยืนยันอยูในที่เดิมบนที่ดินที่เคยอยูในบาน
บางกลอยบน 2.คนที่ไมประสงคกลับข้ึนไปอยูขางบนขอใหจัดสรรพ้ืนท่ีทํากินให 3.ปฏิบัติการของเจาหนาที่เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ ทําใหสิ่งของบางอยางของชาวบานเสียหาย เชน แผงโซลารเซลล 4.ใหเจาหนาที่หยุดปฏิบัติการตางๆ ในขณะที่
คณะทํางานถูกสงมาจากกระทรวงโดยตรง 5.ใหสื่อหรือเจาหนาที่หยุดชี้นําและกลาวหาชาวบาน 6.ใหมีกระบวนการพิสูจนสิทธิ
ไรหมุนเวียนโดยมีหนวยงานรัฐและนักวิชาการเขามามีสวนรวม 7.เราจะรอจนกวาคณะทํางานที่ถูกสงมาจากกระทรวงจะหาขอ
ยุติได 
 รองผวจ.เพชรบุรี ถามตัวแทนชาวบานวา ที่บางกลอยลางกับใจแผนดินอยูที่ไหนดีกวากัน โดยชาวบานตอบวา ขางบน
ดีกวา ขาวไมตองซื้อกิน ผักไมตองซ้ือ อยูสบายกวา ไมมีไฟฟาก็อยูได เราสามารถใชชีวิตตามวิถีของเราไดขณะที่รองผูวาฯ กลาว
วา วันนี้เราจะยายกลับไปไมไดแลว เพราะเราตั้งชุมชนที่นี่แลวทั้งนี้ระหวางการเจรจาปรากฏวาตัวแทนชาวบานท้ัง 4 คน ไดลุก
ออกจากวงเจรจาไป ทั้งที่ยังไมไดขอสรุปรวมกัน โดยชาวบานบางกลอยใหสัมภาษณวา ตัดสินใจเดินออกมาจากวงเจรจาเพราะ
เจาหนาที่ไมไดมาพูดถึงถึงปญหา หลักในการเจรจาครั้งนี้ ที่ชาวบานยืนยันวาจะกลับไปอยูท่ีใจแผนดินซึ่งเปนชุมชนดั้งเดิม กลับ
พูดแตเรื่องอ่ืน ไมไดคุยเรื่องนี้ที่รับปากวาจะเจรจา มาถึงก็พูดแตเรื่องขาดน้ํา ดินไมดี ไมไดสนใจขอเรียกรอง จึงตัดสินใจออกจาก
หองเวทีเจรจา “ตอนนี้มี 36 ครอบครัวที่ยังอยูขางบน ถาตกลงอุทยานยอมใหเราอยูใจแผนดิน จะมีขึ้นไปมากกวานี้ คิดไมออก
เหมือนกันวาทําไมเขาถึงใชยุทธการ เพราะตรงนั้นคือบานของเรา ผมกลัวแตอยากอยู เราใหกําลังใจกัน ถาโดนจับก็โดนหมด มี
เด็กดวย ยืนยันถาโดนยิงทิ้งก็คงจะยอมโดนยิงกันหมด พอแมพวกเราอยูกันมาตั้งนาน ปาก็ยังอยู แมน้ําก็ยังดี ถาพวกเราอยูไม
รักษาปาคงหมดไปนานแลว” ชาวบานบางกลอย กลาวโดยกอนวงเจรจาจะยุติ นายสุชาติ ตนน้ําเพชร ชาวบานบางกลอยที่ทํา
หนาท่ีลาม ไดขอเลาขอมูลประวัติชุมชนบางกลอย-ใจแผนดินใหทุกคนฟง แตผูแทน ทส.พยายามไมใหอธิบายใดๆ ตอ จน
ผูสื่อขาวตองแจงวาตองการรับฟงขอมูลจากชาวบาน ระหวางนั้นมีเจาหนาที่พยายามถามนายสุชาติวา ชื่ออะไรอายุเทาไร เกิดที่
ไหน โดยนายสุชาติไดตอบไปตามขอเท็จจริงและไดเลาขอมูลหมูบานจนจบ 
 
  



 
 นายจงคลายใหสัมภาษณวา วันนี้มารับฟงมีปญหาจากตัวแทนทั้ง 4 คน ทส.ไดตั้งคณะกรรมการรวมทุกฝายเพ่ือสํารวจ
ขอมูล แลวจะนําฐานขอมูลมาเทียบกับขอมูลเกา เพ่ือใหไดขอมูลที่ตรงกัน ตอนนี้รอคณะกรรมการทํางานกอน แกปญหาที่ดิน 
แกปญหา น้ําใหชาวบาน คิดวาบางสิ่งชาวบานยังไมเชื่อมั่น แตรับรองจะนําปญหาไปคุยในคณะกรรมการใหเกิดการดําเนินการ
เร็วที่สุด สวนยุทธการพิทักษปาตนน้ําเพชรไมอยากใหพูดวาเปนการละเมิดสิทธิชาวบาน แตจะแกปญหาใหดีที่สุด จากปญหาท่ี
คาราคาซัง 25 ปวันเดียวกัน รายงานขาวจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ที่มีนาย
ประสาท พงษศิวาภัย เปนประธานคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดนัดประชุมในคดีนายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหนาอุทยานฯ
แกงกระจาน และพวกเจาหนาที่ของอุทยานแหงชาติ รวม 6 คน ไดเขารื้อถอน เผาทําลายบานเรือน ยุงฉาง และทรัพยสิน อ่ืนๆ 
ของนายโคอิ หรือคออ้ี มีมิ ชาวกะเหรี่ยง แกงกระจาน และของชาวบานอีกหลายราย 
 โดยที่ประชุมมีมติชี้มูลความผิดนายชัยวัฒน ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตามมาตรา 157 และมีมติใหออกจากราชการ 
หลังจากนี้ ป.ป.ท.จะสงสํานวนใหตนสังกัด คือ กรมปาไม เพ่ือใหดําเนินการทางวินัย และสงสํานวนใหพนักงาน อัยการ
ดําเนินการในคดีอาญา 
 คดีดังกลาว สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5-9 พ.ค. 2554 นายชัยวัฒนและพวกเจาหนาที่ของอุทยานแหงชาติ ไดเขารื้อถอน
เผาทําลายบานเรือน ยุงฉาง และทรัพยสินอ่ืนๆ ของนายโคอิ หรือคออี้ มีมิ และของชาวบานอีกหลายราย ซึ่งเปนชาวพื้นเมือง
ดั้งเดิมเชี้อสายกะเหรี่ยงที่หมูบานบางกลอยบนและใจแผนดิน ไดรับความเสียหายราว 100 หลัง โดยนายคออี้ มีมิ ไดแจงความ
รองทุกขดําเนินคดีตอนายชัยวัฒน และพวก ตอพนักงานสอบสวน สภ.แกงกระจาน และสํานวนถูกสงไปยัง ป.ป.ท. คดีดังกลาว
สืบสวนสอบสวนนานกวา 9 ป ดานนายจตุพร บุรุษพัฒน ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) กลาวถึงกรณี 
ป.ป.ท. ชี้มูลความผิด นายชัยวัฒน วา ยังไมไดรับหนังสือจากป.ป.ท. ถาหนังสือมาถึงจะแยกสํานวน กรณีขาราชการระดับ 9 ก็
เปนอํานาจของ อ.ก.พ.กระทรวงไดเลย หากระดับต่ํากวาตองสงเรื่องไปยังกรมตนสังกัด จากนั้นคอยนําเขา อ.ก.พ.กระทรวง
ตอไป เม่ือป.ป.ท.ชี้มูลและมีมตทิุกอยางจะตองดําเนินการใหเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากป.ป.ท. 
 เมื่อถามวา ขาราชการที่โดนมติป.ป.ท. ชี้มูลความผิดแลว สามารถอุทธรณไดอีก หรือไม นายจตุพรกลาววา ไมสามารถ
อุทธรณ ไดแลว ความผิดตามที่ป.ป.ท.ชี้มูลทันที 



 

เชียงใหม-ลําปาง 
สั่งเรงดับไฟปา 
อวมหนัก 40 จังหวัดจมฝุน เหนือ-อีสาน ภาคกลางกระอัก กทม.ก็ไมรอด คาฝุนพีเอ็ม 2.5 เกินคามาตรฐาน เผย
เปนเพราะเกิดจุดความรอนหลายแหง เชียงใหม ลําปาง ขอนแกน สั่งเขมมาตรการหามเผา 60 วัน ฝาฝนคุก 3 
เดือน ปรับ 2.5 หมื่นบาท ขณะที่กรมอุตุฯ ระบุ 1-4 ม.ีค.อาจเกิดพายุฤดูรอนในพ้ืนที่ภาคอีสาน คาดชวยคลี่คลาย
สถานการณ กทม.ก็กระอัก คาฝุนเกิน 39 เขตจากทั้งหมด 50 เขต 
 
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ศูนยแกไขปญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศ ประจําวัน เมื่อเวลา 07.00 น. พบวาปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินคามาตรฐานในพ้ืนที่ 
กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, เชียงราย, แมฮองสอน, พะเยา, เชียงใหม, นาน, 
ลําพูน, ลําปาง, แพร, อุตรดิตถ, สุโขทัย, พิษณุโลก, ตาก, กําแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ, นครสวรรค, อุทัยธานี 
ลพบุรี, สระบุรี, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ราชบุรี, ชลบุรี, ระยอง, หนองคาย, เลย, 
สกลนคร, ขอนแกน, กาฬสินธุ, รอยเอ็ด, ชัยภูม,ิ อุบลราชธานี และ นครราชสีมา รวม 40 จังหวัด 
โดยภาคเหนือ เกินคามาตรฐานเปนสวนใหญ ตรวจวัดได 45-133 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร(มคก./ลบ.ม.) ซึ่งคา
มาตรฐานอยูที่ 50 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินคามาตรฐานเปนสวนใหญ ตรวจวัดได 42-106 
มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก เกินคามาตรฐานเปนสวนใหญ ตรวจวัดได 31-77 มคก./ลบ.ม. ภาค
ตะวันออก เกินคามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได 31 –  56 มคก./ลบ.ม. ภาคใต ภาพรวมอยูในเกณฑดี ตรวจวัด
ได 16-48 มคก./ลบ.ม. สําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. รวมกับกทม.เกินคา
มาตรฐานเปนสวนใหญ ตรวจวัดได 36-72 มคก./ลบ.ม. ประชาชนทั่วไป ควรเฝาระวังสุขภาพ ลดเวลาการทํา 



 
กิจกรรมกลางแจง หรือใชอุปกรณปองกันตนเองหากมีความจําเปน ที่บริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา คา
ฝุนอยูในระดับสีสม เริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูวาฯนครราชสีมา เปดเผยวา สาเหตุสวน
ใหญมาจากหลายพ้ืนที่ในจังหวัด ยังพบการลักลอบเผาตอซังขาวและเศษซากพืชผลทางการเกษตร เพ่ือเตรียม
พื้นท่ีเพาะปลูกขาวนาปรังและพืชไรอื่นๆ ประกอบกับความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทย 
ทําใหมีอากาศรอนจัด เกิดเหตุเพลิงไหมบานเรือน และไฟลามทุงขึ้นบอยครั้ง นอกจากนี้ ระบบฐานขอมูลภาพถาย
จากดาวเทียมของกรมปาไม ยังตรวจพบจุดความรอนฮอต สปอตในพื้นที่จังหวัด ซึ่งเสี่ยงเกิดไฟปาไดงาย ท่ีบริเวณ 
ต.ตะขบ อ.ปกธงชัย 1 จุด, ต.มะเกลือเกา อ.สูงเนิน 1 จุด และ ที่ ต.อุดมทรัพย อ.วังน้ําเขียว ถึง 6 จุด จึงตองสั่ง
กําชับทั้ง 32 อําเภอใหเฝาระวัง ตรวจตรา และเตรียมรับมือใหพรอม ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณสภาพ
อากาศชวงวันท่ี 1-4 มี.ค. จะมีความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใตและลมใตพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
ทําใหบริเวณดังกลาวมีพายุฤดูรอนเกิดขึ้น ซึ่งจะเปนผลดีชวยให คาฝุนพีเอ็ม 2.5 ลดลงดวย คุณภาพอากาศสวน
ใหญในพื้นที่จะดีขึ้น 
 ในขณะที่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนโรงงานเปาหมายที่อาจกอฝุนและปลอยมลพิษสรางความเดือดรอน
ใหกับชาวบาน ไดมอบหมายใหอุตสาหกรรมจังหวัด, สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาค 11 และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขาไปตรวจสอบบังคับใชกฎหมายแลว สวนกรณีโรงงานน้ําตาลพิมาย ที่ลักลอบปลอย
น้ําเสียจากโรงงานลงแหลงน้ํา ไมไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับใบอนุญาตการจัดตั้งโรงงาน วาดวยเรื่องการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ EIA และยังกอใหเกิดฝุนละอองมลพิษทางอากาศจากปญหาฝุนละอองจาก
กากออยและฝุนจากรถออยวิ่งเขาออกโรงงาน ฟุงละอองไปท่ัวหมูบานบานโพธิ์งาม ตําบลหนอง ระเวียง อําเภอพิ
มาย ชาวบาน 70 หลังคาเรือน กวา 500 คนไดรับความเดือดรอนอยางหนักนั้น ตอนนี้ไดใหอุตสาหกรรมจังหวัด
และอบต.หนองระเวียง แจงความดําเนินคดีกับโรงงานน้ําตาลพิมาย และสั่งใหทางโรงงานยุติการปลอยน้ําเสียออก
จากโรงงานทันทีแลว ที่จ.แมฮองสอน ชาวบานต.แมก๊ิ อ.ขุนยวม รวมกันทําแนวกันไฟประจําป 2564 เพ่ือปองกัน
ไฟจากประเทศเพื่อนบาน ลุกลามเขามาในไทย จํานวนชาวบานไปทําแนวกันไฟประมาณ 150 คน ระยะความ
แนวกันไฟ 5 กิโลเมตร ที่ จ.ลําปาง นายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร ผูวาฯลําปาง ลงนามคําสั่งหามเผา 60 วัน ตั้งแต
วันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย. หามประชาชนเผาในพ้ืนที่โลงทุกชนิด เพ่ือปองกันและแกไขปญหาไฟปา และหมอกควัน 
ฝุนละอองเกินคามาตรฐาน เปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน หากฝาฝนจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
นายสมหวัง เรอืงนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย
เฉพาะกิจแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในพื้นที่ปาอนุรักษของสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 13 สาขาลําปาง 
พรอมสั่งการใหชิงเก็บและการใชประโยชนจากเศษวัสดุเชื้อเพลิงใหไดตามเปาหมายในหวงเวลาที่กําหนด เนนย้ํา
หัวหนาหนวยงานใหเฝาระวังการเกิดไฟปา กําชับ เจาหนาที่ลาดตระเวนปองกันปราบปรามการกระทําผิด และ
ดําเนินคดีกับผูท่ีเขามาในพ้ืนที่ปาโดยไมไดรับอนุญาต 
 ท่ีจ.เชียงใหม สภาพตัวเมืองเชียงใหมถูกฝุนควันปกคลุมอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้ฝุนควันที่มีการสะสมตัว
ดังกลาวนั้นคาดวาเปนผลมาจากการเผาในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหมและใกลเคียง ขณะที่กองบัญชาการ
ควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 สวนหนา รายงานวาจังหวัดเชียงใหม
ตรวจพบจุดความรอนมากถึง 129 จุด สูงเปนอันดับที่ 7 ของภาคเหนือ ขณะที่อันดับที่ 1 จังหวัดลําปางที่พบจุด
ความรอน 405 จุด ซึ่งจุดความรอนในสวนของจังหวัดเชียงใหมนั้น พบวาเกิดขึ้นในพื้นที่ปาอนุรักษ 64 จุด ปา
สงวนแหงชาติ 62 จุด เขตสปก.และพ้ืนที่ชุมชนอีก 3 จุด กระจายอยูในพ้ืนที่ 16 อําเภอ โดยพบในพ้ืนที่ท่ีไมได
รับอนุญาตใหบริหารจัดการเชื้อเพลิงมากถึง 101 จุด ท้ังนี้เชียงใหมไดออกประกาศหามเผา 60 วันแลวเชนกัน 
ยกเวนพื้นที่ที่ไดรับการอนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงจากทางจังหวัด ผูใดฝาฝนจะถูกจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน 25,000 บาท 



 ท่ีจ.ขอนแกน ฝุนพิษปกคลุมพ้ืนที่ตอเนื่องมาตั้งแตชวงเชาที่ผานมา นายสมศักด์ิ จังตระกุล ผวจ.ขอนแกน 
กลาววา ระบบสปริงเกลอร ฉีดน้ําที่ติดตั้งอยูในเขตตึกสูงทุกจุดภายในเขตเทศบาลนครขอนแกนและพ้ืนที่เสี่ยง ซึ่ง
หากพบวาคาของฝุนอยูในระดับที่เกินกวากําหนดระบบจะทําการอัตโนมัติทันที ควบคูไปกับชุดเคลื่อนท่ีเร็วที่
จังหวัดไดแตงต้ังข้ึน จะจัดรถน้ําแบบบันไดสูง รวมไปถึงเครื่องพนละอองน้ํา ที่จะเขาพ้ืนที่สลายฝุนในจุดท่ีมีการ
ตรวจวัดคาฝุนตั้งที่มีปริมาณมากเกินไป ซึ่งถือเปนแผนการตอบโตที่สําคัญที่จังหวัดไดกําหนดแนวทางการแกไข
ปญหาอยางเรงดวนควบคูกับการสรางวินัยในการชวยกันเฝาระวังปองกัน และไมกอใหเกิดฝุนละอองในประเภท
ตางๆ ในพื้นที ่
 
“จังหวัดไดมีการเนนย้ําและย้ําชัดไปยัง 26 อําเภอในการหามเผาเด็ดขาด โยเฉพาะกับการเผาพื้นท่ีทางการเกษตร
หลังสิ้นสุดฤดูเก็บเก่ียว รวมไปถึงการทําแนวกันไฟและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเขาสกัดและควบคุมเพลิงหากเกิด
สถานการณไฟปา ซึ่งตั้งแตเดือน ม.ค.ท่ีผานมา การเกิดไฟปานั้นลดนอยลง ขณะเดียวกันในเขตชุมชนเมืองได
กําหนดแผนการชําระลางถนน ในเสนทางสายตางๆ ที่ อปท.ทุกพ้ืนที่จะตองกําหนดแผนการชําระลางฝุนละออง 
เพื่อใหเกิดการฟุงกระจาย รวมไปถึงบานเรือนตางๆ ที่ตองชวยกันลดปริมาณฝุนที่อาจะเกิดข้ึนในรูปแบบตางๆ โดย
มั่นใจวาจากความรวมมือของทุกฝายจะสงผลใหคาฝุนละอองขนาดเล็กภาพรวมของจังหวัดอยูในสถานการณที่
ปกติและหากมีปริมาณที่เพ่ิมข้ึนทีมตอบโตจะเขาดําเนินการแกไขสถานการณและสลายฝุนทันทีตลอดทั้ง24 ช.ม.” 
 ท่ีจ.อุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย ผูวาฯอุบลราชธานี สั่งระดมหนวยงานราชการทุกแหงแกปญหาพีเอ็ม 
2.5 ที่เจอปญหาจากจุดความรอนในประเทศลาวและกัมพูชา รวมท้ังกระแสลมตะวันออกเฉียงใตพัดพาฝุนมาจาก
ประเทศเพ่ือนบาน จึงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจง สั่งประชาสัมพันธเกษตรกรงดการเผาทุกชนิด พรอมชวยกัน
ดูแลไมใหเกิดไฟปา รวมทั้งใหสํานักงานทางหลวงจังหวัด แกปญหารถติดในพ้ืนที่กอสรางถนนและอุโมงคทางลอด
ถนนสายรอบเมือง ศูนยประสานงานและแกไขปญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร คาเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง ตรวจวัดได 42-72 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร(มคก./ลบ.ม.) พบวาเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไมเกิน 
50 มคก./ลบ.ม.) จํานวน 39 พื้นที่ ดังนี้ 1.เขตหนองจอก 2.เขตบางกะป 3.เขตวังทองหลาง 4.เขตบึงกุม 5.เขต
ประเวศ 6.เขตสายไหม 7.เขตทวีวัฒนา 8.เขตบางกอกใหญ 9.เขตปทุมวัน 10.เขตลาดกระบัง 11.เขตบางบอน 
12.เขตทวีวัฒนา 13.เขตคันนายาว 14.เขตคลองเตย 15.เขตยานนาวา 16.เขตมีนบุรี 17.เขตตลิ่งชัน 18.เขต
บางนา 19.เขตทุงครุ 20.เขตบางเขน 21.เขตภาษีเจริญ 22.เขตคลองสามวา 23.เขตจอมทอง 24.เขตดอน
เมือง 25.เขตพญาไท 26.เขตบางแค 27.เขตหนองแขม 28.เขตหลักสี่ 29.เขตบางกอกนอย 30.เขตสาทร 31.
เขตหนองจอก 32.เขตดินแดง 33.เขตธนบุรี 34.เขตทุงครุ 35.เขตสะพานสูง 36.เขตสัมพันธวงศ 37.เขตบาง
แค 38.เขตจตุจักร และ 39.เขตพระโขนง จากทั้งหมด 50 เขต 
 



 

กทม. –  หาพ้ืนท่ีสรางสถานีวิจัยฯ 
 หาพื้นที่สรางสถานีวิจัยฯ –  ประจวบฯ –  นายชาตรี จันทรวีระชัย รองผวจ.ประจวบคีรีขันธ และหนวยงานที่
เก่ียวของลงพ้ืนที่ อ.กุยบุรี เพ่ือสํารวจหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการกอสรางสถานีวิจัยพันธุพืช ทั้งนี้ จากที่ จ.ประจวบฯ มี
การปลูกมะพราว-สับปะรดมากที่สุดในประเทศ จนเปนเมืองหลวงของมะพราว-สับปะรด แตยังขาดสถานีวิจัยพันธุพืช
โดยเฉพาะ ตองไปอาศัยสถานีวิจัยพันธุพืชของจ.ชุมพร และเพชรบุรีแทนในการตรวจออกใบรับรองตางๆ 
 นายชาตรีกลาววา จากการลงพ้ืนที่รวมกันพบวามีพ้ืนที่ปาไมในบานรวมไทยที่กรมปาไมกันเอาไว 220 ไรติด
กับสถานีอาหารสัตวของกรมปศุสัตว มีความเหมาะสมกับการตั้งสถานีวิจัยพันธุพืช แตมีชาวบานปลูกตนหมอม
ประมาณ 100 กวาไรอยู ทางผูใหญบานรวมไทยขอนัดประชุมพูดคุยกับชาวบาน ถาชาวบานไมขัดของก็ตองหาที่ให
ชาวบานไปปลูกหมอนในที่ใหมแทน 
“มีผูเสนอใหใชที่ราชพัสดุของกรมธนารักษที่เปนท่ีเปดใหราษฎรเชาแตไมคอยมีคนเชา เปนที่ท่ีมีความเหมาะสมอีก
แหง ติดกับถนนลาดยาง มีไฟฟาแรงสูงเขาถึง ติดกับแมน้ํากุยบุรี จึงไดไปดูพื้นที่รวมกัน ซึ่งเทากับหาที่ดิน 2 แปลงให
กรมวชิาการเกษตรเลือกวาจะสรางที่ไหน” 


