
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 9 มี.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- ลูกเห็บถล
มกรุง-แตกต่ืนท้ังรามอินทรา (ข
าวสด 9 มีนาคม 2564 หน'า 1,12) 

- แม
ฮ
องสอนจมควัน เหนือเข'าวิกฤติ ค
ามลพิษพุ
งสูง (ไทยรัฐ 9 มีนาคม 2564 หน'า 1,11) 
 

ข�าวเว็บไซต* 

'วราวุธ' รมว.ทส. ร
วมพิธีลงนามข'อตกลงความร
วมมือ "พัทลุงมุ
งสู
เมืองสิ่งแวดล'อมยั่งยืน" พร'อมมอบหนังสืออนุญาต คทช. 
หนังสือแสดงป:าชุมชน และเงินอุดหนุนให'เครือข
ายป:าชุมชนฯ   (รัฐบาลไทย 5 มีนาคม 2564) 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/39723 

ปลัด ทส. เข'ม แม
ฮ
องสอน ตาก ลดจุดความร'อน ศกพ.ชี้ 17 จว.เหนือ ปRญหาไฟป:า หมอกควัน ฝุ:น เพ่ิมสูงต
อเนื่อง 

(มติชน 8 มีนาคม 2564) 

https://www.matichon.co.th/local/news_2613809 

ปลัด ทส. สั่งเข'ม “แม
ฮ
องสอน –ตาก” ลดจุดความร'อน (ฐานเศรษฐกิจ 8 มีนาคม 2564) 

https://www.thansettakij.com/content/normal_news/471340 

ปลัด ทส. สั่งคุมเข'ม PM 2.5 และจุดความร'อน (บ'านเมือง 8  มีนาคม 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/relation/225835 

ทส. เร
งปcองกันไฟป:าแก'ปRญหาหมอกควันภาคเหนือ (เนชั่น  9 มีนาคม 2564) 

https://www.nationtv.tv/main/content/378817805 

อธิบดีกรมป:าไม'สั่งการรองอธิบดี นำพยัคฆgไพรลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ กรณีมีชาวบ'านใน ต.แคมปiสน อ.เขาค'อ  

( บ'านเมือง 8 มีนาคม 2564)    

https://www.banmuang.co.th/news/region/225756 

อธิบดีกรมป:าไม'นำทีมพยัคฆgไพร ลงตรวจสอบแคมปiสน อ.เขาค'อ หลังชาวบ'านร'องเรียนถูกปjดถนน  

(แนวหน'า 9 มีนาคม 2564) 

https://www.naewna.com/local/557765 

อธิบดีกรมป:าไม'  สั่งทีมพยัคฆgไพรลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ กรณีชาวบ'าน ต.แคมปiสน อ.เขาค'อ ร'องเรียนถูกปjดถนนสาธารณะ  
(สยามรัฐ  8 มีนาคม 2564 )  

https://siamrath.co.th/n/225631 

'ชุดพยัคฆgไพร'ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ ชาวบ'านดงหลงร'องเรียนถูกปjดถนนสาธารณะ (แนวหน'า 8 มีนาคม 2564) 

https://www.naewna.com/local/557587 

หนังสือบ๊ิกกรมป:าไม' ชงเพิกถอน น.ส.3 ก. 2,154 ไร
 ‘สมพร’กับลูก  (สำนักข
าวอิศรา 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ) 

https://www.isranews.org/article/isranews/96618-investigative01-4.html 
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'วราวุธ' รมว.ทส. ร�วมพิธีลงนามข�อตกลงความร�วมมือ "พัทลุงมุ�งสู�เมืองสิ่งแวดล�อมยั่งยืน" พร�อมมอบหนังสืออนุญาต คทช. หนังสือแสดง

ป'าชุมชน และเงินอุดหนุนให�เครือข�ายป'าชุมชนฯ  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/39723 

วันนี้ (5 มีนาคม 2564) เวลา 14.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) 

เปJนประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามข�อตกลงความร�วมมือ "พัทลุงมุ�งสู�เมืองสิ่งแวดล�อมยั่งยืน" เพ่ือส�งเสริมผลักดันให�เกษตรกรผลิตโดย

หลีกเลี่ยง หรือลด ละ เลิก การใช�สารเคมี และการหยุดเผาป'าโดยสิ้นเชิง รวมท้ัง ให�ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ใช�ชีวิตวิถีใหม� ใส�ใจ

สิ่งแวดล�อม" พร�อมได�มอบหนังสืออนุญาต คทช. หนังสือแสดงป'าชุมชน และเงินอุดหนุนให�เครือข�ายป'าชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง โดยมี 

นายจตุพร บุรุษพัฒนS ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม คณะผู�บริหาร หัวหน�าหน�วยงานในสังกัดท่ีเก่ียวข�อง นายกู�เกียรติ 

วงศSกระพันธุS ผู�ว�าราชการจังหวัดพัทลุง องคSกรปกครองส�วนท�องถ่ิน และภาคีเครือข�ายในจังหวัดพัทลุง เข�าร�วมพิธีฯ ณ ห�องประชุมศูนยS

ศึกษาธรรมชาติและสัตวSป'าทะเลน�อย 

รมว.ทส. กล�าวว�า ขอเปJนกำลังใจและขอบคุณทุกภาคส�วนท่ีรวมใจกันเปJนหนึ่งท่ีจะทำให�พัทลุงมุ�งสู�การเปJนเมืองสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 

รวมท้ัง ได�ร�วมกันดูแล อนุรักษS และรักษาพ้ืนท่ีแห�งนี้ให�คงความอุดมสมบูรณS เพราะสิ่งท่ีเราทำในวันนี้เปJนการทำเพ่ือลูกหลานของเราใน

อนาคตข�างหน�า ให�พวกเขาได�เห็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีสมบูรณSและยั่งยืนสืบต�อไป 

ท้ังนี้ การมอบหนังสืออนุญาตใช�พ้ืนท่ีป'าสงวนแห�งชาติ ตามโครงการ คทช. หนังสือแสดงป'าชุมชน  และเงินอุดหนุนฯ ประกอบด�วย  

      1. การมอบหนังสืออนุญาตการใช�พ้ืนท่ีป'าสงวน ตามโครงการ คทช. จำนวน 3 พ้ืนท่ี เนื้อท่ีรวม 

968-0-90 ไร� ได�แก� ป'าสงวนแห�งชาติ ป'าควนเสาธง ป'าควนนายสุก และป'าควนนายหวัด เนื้อท่ี 730-0-80 ไร� 

ป'าสงวนแห�งชาติ ป'าเขาหวัง ป'าเขาคับ ป'าเขาเขียว และป'าเขายาโง�ง เนื้อท่ี 102-3-38 ไร� ป'าสงวนแห�งชาติ ป'าควนโคกยา ป'าควนโต[ะดน 

และป'าควนนุ�ย เนื้อท่ี 135-0-72 ไร� 

       2.  การมอบหนังสือแสดงป'าชุมชน จำนวน 5 หมู�บ�าน ได�แก� ป'าชุมชนบ�านเขาอ�อ ป'าชุมชนบ�านนาสวน ป'าชุมชนบ�านเขากลาง ป'า

ชุมชนบ�านเขาวังทอง และป'าชุมชนปากสระ 

        3. มอบเงินอุดหนุน (เงินกู�) โครงการสร�างเศรษฐกิจชุมชน จำนวน  4 ป'าชุมชน ได�แก� ป'าชุมชนบ�านนาบอน ป'าชุมชนบ�านป'าพาศS 

ป'าชุมชนบ�านป'าแก�ออก และป'าชุมชนบ�านเขาวังทอง  

นอกจากนี้ รมว.ทส. และคณะผู�บริหาร ยังได�เยี่ยมชมภายในบริเวณศูนยSการเรียนรู�ฯ และหอคอยจุดชมวิวทะเลน�อย ในโอกาสนี้ด�วย 



 

ปลัด ทส. เข�ม แม�ฮ�องสอน ตาก ลดจุดความร�อน ศกพ.ชี้ 17 จว.เหนือ ป]ญหาไฟป'า หมอกควัน ฝุ'น เพ่ิมสูงต�อเนื่อง 

วันท่ี 8 มีนาคม 2564 https://www.matichon.co.th/local/news_2613809 

ปลัด ทส. สั่งเข�ม แม�ฮ�องสอน ตาก ลดจุดความร�อน ศกพ. แถลง 17 จังหวัดภาคเหนือ สถานการณSป]ญหาไฟป'า หมอกควันและฝุ'นละออง 

PM2.5 เพ่ิมสูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง 

วันท่ี 8 มีนาคม 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒนS ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ประชุมผ�านวิดีโอคอล กับ 5 จังหวัด

ภาคเหนือประกอบด�วย เชียงใหม� เชียงราย ลำปาง แม�ฮ�องสอน และ ตาก โดยย้ำให� 5 จังหวัดติดตามและเฝdาระวังอย�างเข�มข�น โดยเฉพาะ

จังหวัดแม�ฮ�องสอนและตาก ซ่ึงเปJนจังหวัดท่ีมีจุดความร�อนเกิดข้ึนมากท่ีสุด พร�อมสั่งการไปยังกรมป'าไม�และกรมอุทยาน สัตวSป'าและพันธSุ

พืช ให�สวิงเจ�าหน�าท่ีไปช�วยเหลือ 

ส�วนจังหวัดอ่ืนๆ ก็อย�าชะล�าใจให�ปฏิงานอย�างเต็มท่ี เน�นย้ำเจ�าหน�าในพ้ืนท่ีดังกล�าวห�ามลาห�ามหยุด ให�เพ่ิมมาตรการตรวจควันดำภายใน

เมือง เน�นการประชาสัมพันธSให�ประชาชนรับทราบท้ังสถานการณSและการปฏิบัติตัวเรื่องสุขภาพอนามัย ท้ังนี้สถานการณSในปiนี้ดีกว�าปiก�อน 

30% 

นายศิวัช พงษSเพียจันทรS โฆษกศูนยSแก�ไขป]ญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) แถลงสถานการณSป]ญหาไฟป'า หมอกควัน และฝุ'นละออง ใน

พ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ ซ่ึงพบปริมาณ PM2.5 เพ่ิมสูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง สาเหตุหลักเกิดจากป]ญหาการเผาในท่ีโล�งในพ้ืนท่ี ด�วยสภาพ

อากาศท่ีแห�งทำให�เกิดการลุกลามของไฟได�ง�าย โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ประกอบกับสภาพอากาศและทิศทางของลมทำให�

ภาคเหนือตอนบนเกิดการสะสมของฝุ'น PM2.5 โดย ศกพ. ได�เฝdาระวังและติดตามสถานการณS PM2.5 อย�างใกล�ชิด 

นายศิวัชเปlดเผยว�า สถานการณSจุดความร�อน ในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS บันทึกข�อมูลเม่ือวันท่ี 

7 มีนาคม 2564 โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคSการมหาชน) : GISTDA พบว�าในอนุภูมิภาคแม�โขง พบจุด

ความร�อนมากท่ีสุดในประเทศเมียนมา 6,029 จุด ประเทศไทย 1,817 จุด และประเทศกัมพูชา 1,729 จุด ตามลำดับ 

สำหรับ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบจุดความร�อนรวม รวม 1,505 จุด พบมากท่ีสุด จังหวัดแม�ฮ�องสอน 418 จุด ลำปาง 291 จุด และ

เชียงใหม� 219 จุด และจากข�อมูลจุดความร�อนสะสมต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม – 7 มีนาคม 2564 พบจุดความร�อนรวม 40,669 จุด ซ่ึงเม่ือ

วิเคราะหSตามการใช�ประโยชนSท่ีดิน พบจุดความร�อนในป'าอนุรักษS 16,564 จุด ป'าสงวนแห�งชาติ 15,646 จุด พ้ืนท่ีเกษตร 6,672 จุด พ้ืนท่ี

ชุมชน 1,656 จุด และพ้ืนท่ีริมทาง 131 จุด ตามลำดับ 

ขณะท่ีสถานการณSฝุ'นละออง ผลการตรวจวัด PM2.5 ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ในวันท่ี 8 มีนาคม 2564 ณ เวลา 12.00 น. ตรวจวัดได� 24 – 329 

ไมโครกรัมต�อลูกบาศกSเมตร โดยพบค�าสูงเกินเกณฑSมาตรฐานรวม 13 พ้ืนท่ี และพบค�าสูงสุดท่ี อำเภอเมือง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ตรวจวัดได� 

329 ไมโครกรัมต�อลูกบาศกSเมตร 



และเม่ือวิเคราะหSสถานการณSฝุ'นละออง PM2.5 ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม – 8 มีนาคม 2564 พบว�ามีจำนวนวันท่ีฝุ'น PM2.5 เกินมาตรฐาน 

64 วัน และมีค�าสูงสุด 325 ไมโครกรัมต�อลูกบาศกSเมตร ซ่ึงพบท่ีจังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยการคาดการณSสภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 

คาดหมายผลกระทบของสภาพอากาศต�อการสะสมของฝุ'นละออง ในวันท่ี 8 – 14 มีนาคม 2564 ลมท่ีพัดปกคลุมเปJนลมใต� ตะวันตกเฉียง

ใต� ซ่ึงเปJนลมอ�อนมีการสะสมของฝุ'นอยู�ในระดับค�อนข�างมาก 

นายศิวัชกล�าวว�า การดำเนินงานแก�ไขป]ญหาในพ้ืนท่ีหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังในส�วนกลาง และในพ้ืนท่ีได�ดำเนินการแก�ไขป]ญหาอย�าง

ต�อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดท่ีได�เกิดป]ญหาไฟป'าและจุดความร�อนจำนวนมาก ซ่ึงได�มีการประสานระดมสรรพกำลัง อุปกรณSเครื่องมือ 

ยานพาหนะ และอากาศยาน จากท้ังในและนอกพ้ืนท่ีมาสนับสนุนการเผชิญเหตุเพ่ือเร�งควบคุมและดับไฟโดยเร็ว 

โดยเฉพาะในจังหวัดแม�ฮ�องสอน ลำปาง และเชียงใหม� ได�นำเฮลิคอปเตอรSของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กรมปdองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการบินโปรยน้ำดับไฟในพ้ืนท่ีป'า 

นอกจากนี้ในหลายจังหวัดได�มีการประกาศห�ามเผาโดยเด็ดขาดจนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2564 พร�อมกับดำเนินมาตรการในพ้ืนท่ีอย�าง

ต�อเนื่อง โดยบูรณาการร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หน�วยงานทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร จิตอาสา และประชาชน ใน

การลาดตระเวนเฝdาระวังและปdองปรามการเผาและร�วมดับไฟในพ้ืนท่ี 

นอกจากนี้ ยังได�มีการจัดทำแนวกันไฟ ฝายชะลอน้ำเพ่ิมความชุ�มชื้นในพ้ืนท่ีเสี่ยงต�อการเกิดไฟป'า การทำกิจกรรมชิงเก็บ ลดเผา เพ่ือนำ

เศษวัสดุมาใช�ประโยชนSและลดปริมาณเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ี พร�อมท้ังได�มีการประชาสัมพันธSขอความร�วมมืองดเผาในท่ีโล�งทุกกรณี และบังคับ

ใช�กฎหมายกับผู�ท่ีฝ'าฝ{นอย�างเข�มงวด ท้ังนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได�เฝdาระวังผลกระทบจากหมอกควันข�ามแดน ท่ีมีแนวโน�มส�งผลกระทบต�อ 

จังหวัดตาก แม�ฮ�องสอน เชียงใหม� และเชียงราย และจะเร�งประสานขอความร�วมมือประเทศเพ่ือนบ�านในการลดและควบคุมการเผาในท่ี

โล�ง 

“สำหรับข�อแนะนำแก�พ่ีน�องประชาชนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ในช�วงวันท่ี 8 – 10 มีนาคม 2564 พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ยังต�องเฝdา

ระวังเปJนพิเศษ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายสภาพอากาศมีความเร็วลมต่ำ ฝุ'นละอองสะสมได�มากข้ึน ประกอบกับยังคงพบจุด

ความร�อนจำนวนมาก และลมตะวันตกเฉียงใต�มีแนวโน�มพัดฝุ'นละอองเข�ามาสะสมเพ่ิมเติม 

ศกพ. ยังคงขอให�ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน เฝdาระวังและติดตามสถานการณSอย�างต�อเนื่อง และเตรียมความพร�อมด�าน

สาธารณสุข ท้ังปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ�าหน�าท่ีโดยสวมใส�หน�ากากอนามัยและอุปกรณSปdองกันตัวเอง เม่ือออกนอกบ�าน โดยเฉพาะใน

กลุ�มเสี่ยง ผู�ป'วย เด็ก ผู�สูงอายุ และสตรีมีครรภS” นายศิวัชกล�าว 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

ปลัด ทส. สั่งเข�ม “แม�ฮ�องสอน –ตาก” ลดจุดความร�อน 

08 Mar 2021  https://www.thansettakij.com/content/normal_news/471340 

ปลัด ทส. สั่งเข�ม “แม�ฮ�องสอน –ตาก” ลดจุดความร�อนศกพ. แถลง17 จังหวัดภาคเหนือ สถานการณSป]ญหาไฟป'า หมอกควันและฝุ'น

ละออง PM2.5 เพ่ิมสูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง 

วันท่ี 8 มีนาคม 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒนS ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  ประชุมผ�านวีดีโอคอล กับ 5 จังหวัด

ภาคเหนือประกอบด�วย เชียงใหม� เชียงราย ลำปาง แม�ฮ�องสอน และตาก โดยย้ำให� 5 จังหวัดติดตามและเฝdาระวังอย�างเข�มข�น โดยเฉพาะ

จังหวัดแม�ฮ�องสอนและตาก ซ่ึงเปJนจังหวัดท่ีมีจุดความร�อนเกิดข้ึนมากท่ีสุด พร�อมสั่งการไปยังกรมป'าไม�และกรมอุทยาน สัตวSป'าและพันธSุ

พืช ให�สวิงเจ�าหน�าท่ีไปช�วยเหลือส�วนจังหวัดอ่ืนๆ ก็อย�าชะล�าใจให�ปฏิงานอย�างเต็มท่ี เน�นย้ำเจ�าหน�าในพ้ืนท่ีดังกล�าวห�ามลาห�ามหยุด ให�

เพ่ิมมาตรการตรวจควันดำภายในเมือง เน�นการประชาสัมพันธSให�ประชาชนรับทราบท้ังสถานการณSและการปฏิบัติตัวเรื่องสุขภาพอนามัย 

ท้ังนี้สถานการณSในปiนี้ดีกว�าปiก�อน 30% 

นายศิวัช พงษSเพียจันทรS โฆษกศูนยSแก�ไขป]ญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) แถลงสถานการณSป]ญหาไฟป'า หมอกควัน และฝุ'นละออง ใน

พ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ ซ่ึงพบปริมาณ PM2.5 เพ่ิมสูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง สาเหตุหลักเกิดจากป]ญหาการเผาในท่ีโล�งในพ้ืนท่ี ด�วยสภาพ

อากาศท่ีแห�งทำให�เกิดการลุกลามของไฟได�ง�าย โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ประกอบกับสภาพอากาศและทิศทางของลมทำให�

ภาคเหนือตอนบนเกิดการสะสมของฝุ'น PM2.5 โดย ศกพ. ได�เฝdาระวังและติดตามสถานการณS PM2.5 อย�างใกล�ชิด   

นายศิวัช เปlดเผยว�า สถานการณSจุดความร�อน ในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS บันทึกข�อมูลเม่ือ

วันท่ี 7 มีนาคม 2564 โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคSการมหาชน) : GISTDA พบว�าในอนุภูมิภาคแม�โขง 

พบจุดความร�อนมากท่ีสุดในประเทศเมียนมา 6,029 จุด ประเทศไทย 1,817 จุด และประเทศกัมพูชา 1,729 จุด ตามลำดับ สำหรับ 17 

จังหวัดภาคเหนือ พบจุดความร�อนรวม รวม 1,505 จุด พบมากท่ีสุด จังหวัดแม�ฮ�องสอน 418 จุด ลำปาง 291 จุด และเชียงใหม� 219 จุด 

และจากข�อมูลจุดความร�อนสะสมต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม – 7 มีนาคม 2564 พบจุดความร�อนรวม 40,669 จุด ซ่ึงเม่ือวิเคราะหSตามการใช�



ประโยชนSท่ีดิน พบจุดความร�อนในป'าอนุรักษS 16,564 จุด ป'าสงวนแห�งชาติ 15,646 จุด พ้ืนท่ีเกษตร 6,672 จุด พ้ืนท่ีชุมชน 1,656 จุด 

และพ้ืนท่ีริมทาง 131 จุด ตามลำดับ 

ขณะท่ีสถานการณSฝุ'นละออง ผลการตรวจวัด PM2.5 ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ในวันท่ี 8 มีนาคม 2564 ณ เวลา 12.00 น. ตรวจวัดได� 24 - 329 

ไมโครกรัมต�อลูกบาศกSเมตร โดยพบค�าสูงเกินเกณฑSมาตรฐานรวม 13  พ้ืนท่ี และพบค�าสูงสุดท่ี อำเภอเมือง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ตรวจวัด

ได� 329 ไมโครกรัมต�อลูกบาศกSเมตร และเม่ือวิเคราะหSสถานการณSฝุ'นละออง PM2.5 ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม – 8 มีนาคม 2564 พบว�ามี

จำนวนวันท่ีฝุ'น PM2.5 เกินมาตรฐาน 64 วัน และมีค�าสูงสุด 325 ไมโครกรัมต�อลูกบาศกSเมตร ซ่ึงพบท่ีจังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยการ

คาดการณSสภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายผลกระทบของสภาพอากาศต�อการสะสมของฝุ'นละออง ในวันท่ี 8 – 14 มีนาคม 

2564 ลมท่ีพัดปกคลุมเปJนลมใต� ตะวันตกเฉียงใต� ซ่ึงเปJนลมอ�อนมีการสะสมของฝุ'นอยู�ในระดับค�อนข�างมาก   

นายศิวัช กล�าวว�า การดำเนินงานแก�ไขป]ญหาในพ้ืนท่ีหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังในส�วนกลาง และในพ้ืนท่ีได�ดำเนินการแก�ไขป]ญหาอย�าง

ต�อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดท่ีได�เกิดป]ญหาไฟป'าและจุดความร�อนจำนวนมาก ซ่ึงได�มีการประสานระดมสรรพกำลัง อุปกรณSเครื่องมือ 

ยานพาหนะ และอากาศยาน จากท้ังในและนอกพ้ืนท่ีมาสนับสนุนการเผชิญเหตุเพ่ือเร�งควบคุมและดับไฟโดยเร็ว โดยเฉพาะในจังหวัด

แม�ฮ�องสอน ลำปาง และเชียงใหม� ได�นำเฮลิคอปเตอรSของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กรมปdองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการบินโปรยน้ำดับไฟในพ้ืนท่ีป'า นอกจากนี้ในหลายจังหวัดได�มีการประกาศห�ามเผาโดย

เด็ดขาดจนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2564 

 พร�อมกับดำเนินมาตรการในพ้ืนท่ีอย�างต�อเนื่อง โดยบูรณาการร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หน�วยงานทหาร ตำรวจ 

อาสาสมัคร จิตอาสา และประชาชน ในการลาดตระเวนเฝdาระวังและปdองปรามการเผาและร�วมดับไฟในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ ยังได�มีการจัดทำ

แนวกันไฟ ฝายชะลอน้ำเพ่ิมความชุ�มชื้นในพ้ืนท่ีเสี่ยงต�อการเกิดไฟป'า การทำกิจกรรมชิงเก็บ ลดเผา เพ่ือนำเศษวัสดุมาใช�ประโยชนSและลด

ปริมาณเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ี พร�อมท้ังได�มีการประชาสัมพันธSขอความร�วมมืองดเผาในท่ีโล�งทุกกรณี และบังคับใช�กฎหมายกับผู�ท่ีฝ'าฝ{นอย�าง

เข�มงวด ท้ังนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได�เฝdาระวังผลกระทบจากหมอกควันข�ามแดน ท่ีมีแนวโน�มส�งผลกระทบต�อ จังหวัดตาก แม�ฮ�องสอน 

เชียงใหม� และเชียงราย และจะเร�งประสานขอความร�วมมือประเทศเพ่ือนบ�านในการลดและควบคุมการเผาในท่ีโล�ง 

สำหรับข�อแนะนำแก�พ่ีน�องประชาชนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ในช�วงวันท่ี 8 – 10 มีนาคม 2564 พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ยังต�องเฝdา

ระวังเปJนพิเศษ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายสภาพอากาศมีความเร็วลมต่ำ ฝุ'นละอองสะสมได�มากข้ึน ประกอบกับยังคงพบจุด

ความร�อนจำนวนมาก และลมตะวันตกเฉียงใต�มีแนวโน�มพัดฝุ'นละอองเข�ามาสะสมเพ่ิมเติม ศกพ. ยังคงขอให�ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

ตอนบน เฝdาระวังและติดตามสถานการณSอย�างต�อเนื่อง และเตรียมความด�านสาธารณสุข พร�อมท้ังปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ�าหน�าท่ีโดย

สวมใส�หน�ากากอนามัยและอุปกรณSปdองกันตัวเอง เม่ือออกนอกบ�าน โดยเฉพาะในกลุ�มเสี่ยง ผู�ป'วย เด็ก ผู�สูงอายุ และสตรีมีครรภS นายศิวัช 

กล�าว 

 

 

 

 

  

 



 

ปลัด ทส. สั่งคุมเข�ม PM 2.5 และจุดความร�อน 

วันจันทรS ท่ี 08 มีนาคม พ.ศ. 2564   https://www.banmuang.co.th/news/relation/225835 

นายจตุพร บุรุษพัฒนS ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สั่งการให�ทุกหน�วยงานในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะ 

แม�ฮ�องสอน เชียงใหม� เชียงราย พะเยา ลำปาง และตาก คุมเข�มมาตรการปdองกันและแก�ไขป]ญหาไฟป'าหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี จ.แม�ฮ�องสอน และจ.ตาก ซ่ึงเปJนจังหวัดท่ีมีจุดความร�อนเกิดข้ึนสูง ผ�านการประชุม VDO Conference ร�วมกับหน�วย

ราชการสังกัดกระทรวงฯ ในพ้ืนท่ี 

จากสถานการณSจุดความร�อน จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS บันทึกข�อมูลเม่ือวันท่ี 7 มีค. 2564 โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคSการมหาชน) : GISTDA พบว�าในอนุภูมิภาคแม�โขง พบจุดความร�อนมากท่ีสุดในประเทศเมียนมา 6,029 จุด 

ประเทศไทย 1,817 จุด และประเทศกัมพูชา 1,729 จุด ตามลำดับ สำหรับ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบจุดความร�อนรวม รวม 1,505 จุด พบ

มากท่ีสุด จังหวัดแม�ฮ�องสอน 418 จุด ลำปาง 291 จุด และเชียงใหม� 219 จุด และจากข�อมูลจุดความร�อนสะสมต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม – 7 

มีนาคม 2564 พบจุดความร�อนรวม 40,669 จุด ซ่ึงเม่ือวิเคราะหSตามการใช�ประโยชนSท่ีดิน พบจุดความร�อนในป'าอนุรักษS 16,564 จุด ป'า

สงวนแห�งชาติ 15,646 จุด พ้ืนท่ีเกษตร 6,672 จุด พ้ืนท่ีชุมชน 1,656 จุด และพ้ืนท่ีริมทาง 131 จุด ตามลำดับ  

นายจตุพร จึงได�สั่งการให�ระดมสรรพกำลังเจ�าหน�าท่ีท้ังจากกรมป'าไม� และกรมอุทยานแห�งชาติ สัตวSป'า และพันธุSพืช เข�าในพ้ืนท่ี จ.

แม�ฮ�องสอน อย�างเร�งด�วน เพ่ือประสานกำลังในการลาดตระเวนร�วมกับเจ�าหน�าท่ีจากหน�วยงานปกครอง และกำนัน ผู�ใหญ�บ�านในพ้ืนท่ี 

เพ่ือลาดตระเวนเฝdาระวังและแก�ไขป]ญหาอย�างทันท�วงที รวมถึงระดมอุปกรณSเครื่องมือ ยานพาหนะ และอากาศยาน จากท้ังในและนอก

พ้ืนท่ีมาสนับสนุนการเผชิญเหตุเพ่ือเร�งควบคุมและดับไฟโดยเร็ว โดยเฉพาะในจังหวัดแม�ฮ�องสอน ลำปาง และเชียงใหม� ได�นำเฮลิคอปเตอรS

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กรมปdองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการบิน

โปรยน้ำดับไฟในพ้ืนท่ีป'า นอกจากนี้ในหลายจังหวัดได�มีการประกาศห�ามเผาโดยเด็ดขาดจนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2564 พร�อมกับดำเนิน

มาตรการในพ้ืนท่ีอย�างต�อเนื่อง โดยบูรณาการร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หน�วยงานทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร จิต

อาสา และประชาชน ในการลาดตระเวนเฝdาระวังและปdองปรามการเผาและร�วมดับไฟในพ้ืนท่ี พร�อมท้ังได�มีการประชาสัมพันธSขอความ



ร�วมมืองดเผาในท่ีโล�งทุกกรณี และบังคับใช�กฎหมายกับผู�ท่ีฝ'าฝ{นอย�างเข�มงวด รวมถึงได�มอบหมายให� กรมควบคุมมลพิษ เฝdาระวัง

ผลกระทบจากหมอกควันข�ามแดน ท่ีมีแนวโน�มส�งผลกระทบต�อ จังหวัดตาก แม�ฮ�องสอน เชียงใหม� และเชียงราย และจะเร�งประสานไปยัง

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพ่ือขอความร�วมมือจากประเทศเพ่ือนบ�านในการลดและควบคุมการเผาในท่ีโล�ง  

นอกจากนี้ ยังพบว�า สถานการณSจุดความร�อนในพ้ืนท่ีเฝdาระวัง อย�างเช�น ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม� และดอยพระบาท จ.ลำปาง ยังไม�พบ

รายงานการเกิดป]ญหาในพ้ืนท่ีดังกล�าวในปiนี้ ซ่ึงถือได�ว�ามีการดำเนินการตามมาตรการเฝdาระวังท่ีทางกระทรวงฯ ได�ดำเนินการร�วมกับแต�

ละจังหวัดอย�างเข�มข�นต�อเนื่องมาต้ังแต�ช�วงเดือนมกราคมท่ีผ�านมาได�เปJนอย�างดี ประกอบกับในปiนี้ กระทรวงฯ มีนโยบายชิงเก็บ เพ่ือ

ส�งเสริมให�ชุมชนในพ้ืนท่ีป'ามีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและเพ่ิมรายได�ให�กับประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือรวมรวบเชื้อเพลิง อาทิ เศษใบไม�แห�ง

ออกจากพ้ืนท่ี เพ่ือทำไปอัดแท�งสำหรับทำเชื้อเพลิงต�อไป โดยมีเปdาหมายนำเชื้อเพลิงออกจากพ้ืนท่ีให�ได�จังหวัดละ 100 ตัน ซ่ึงจากการ

ดำเนินงานล�าสุดของกรมป'าไม� และกรมอุทยานแห�งชาติ สัตวSป'า และพันธุSพืช ร�วมกับชาวบ�านในพ้ืนท่ีภาคเหนือ สามารถบริหารจัดการ

เชื้อเพลิงออกจากพ้ืนท่ีได�เกินกว�าเปdาหมายแล�วในทุกพ้ืนท่ี 

สำหรับสถานการณSฝุ'นละออง ผลการตรวจวัด PM2.5 ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ในวันท่ี 8 มีนาคม 2564 ณ เวลา 12.00 น. ตรวจวัดได� 24 - 329 

ไมโครกรัมต�อลูกบาศกSเมตร โดยพบค�าสูงเกินเกณฑSมาตรฐานรวม  13  พ้ืนท่ี และพบค�าสูงสุดท่ี อำเภอเมือง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ตรวจวัด

ได� 329 ไมโครกรัมต�อลูกบาศกSเมตร และเม่ือวิเคราะหSสถานการณSฝุ'นละออง PM2.5 ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม – 8 มีนาคม 2564 พบว�ามี

จำนวนวันท่ีฝุ'น PM2.5 เกินมาตรฐาน 64 วัน และมีค�าสูงสุด 325 ไมโครกรัมต�อลูกบาศกSเมตร ซ่ึงพบท่ีจังหวัดแม�ฮ�องสอน 

ปลัดกระทรวงฯ จึงได�สั่งการให�สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัด และหน�วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

โดยเฉพาะจังหวัดแม�ฮ�องสอน เชียงใหม� ลำปาง เชียงราย พะเยา และตาก ประสานกับผู�ว�าราชการแต�ละจังหวัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติ

การแก�ไขป]ญหาฝุ'นละอองอย�างเข�มงวดต�อไป เพ่ือเฝdาระวังและปdองกันแก�ไขป]ญหาฝุ'นละอองในพ้ืนท่ีอย�างเข�มงวดต�อไป รวมถึงเพ่ิม

แผนปฏิบัติการเฝdาระวังสถานการณSฝุ'นละอองในพ้ืนท่ีเมือง เช�น การเข�มงวดการตรวจควันดำรถยนตS เพ่ือลดการซ้ำเติมป]ญหาหมอกควัน

และฝุ'นละออง PM 2.5 ในพ้ืนท่ีภาคเหนือด�วย และขอให�แต�ละจังหวัดเพ่ิมเติมการชี้แจงทำความเข�าใจและให�ข�อมูลแก�พ่ีน�องประชาชนใน

พ้ืนท่ีอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให�ประชาชนสามารถปฏิบัติตัวเพ่ือปdองกันผลกระทบต�อสุขภาพได�อย�างเท�าทันต�อสถานการณS 

ในส�วนของจังหวัดเชียงใหม� ท่ีมีการรายงานข�าวว�า เปJนเมืองมลพิษลำดับ 3 ของโลก พบว�า ค�าคุณภาพอากาศของ จ.เชียงใหม� มีค�าสูงท้ังท่ี

เปJนพ้ืนท่ีท่ีมีค�าจุดความร�อนไม�มาก เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของ จ.เชียงใหม�ท่ีมีลักษณะเปJนแอ�งกระทะ ทำให�เอ้ือต�อการสะสมของ

มลพิษทางอากาศ ประกอบกับมีจุดกำเนิดความร�อนจำนวนมากจากพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีเปJนพ้ืนท่ีต�นลม ท้ังจากประเทศเพ่ือนบ�าน จ.

แม�ฮ�องสอน และจ.ตาก ทำให�กระแสลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมตะวันตกเฉียงใต� พัดพาฝุ'นละอองมาสะสมยังบริเวณ จ.เชียงใหม� รวมถึง

ป]จจัยสภาพอากาศในเวลากลางคืน ท่ีมีการระบายอากาศในแนวด่ิงได�ไม�ดีนัก ทำให�เกิดการสะสมฝุ'นละออง 

นายจตุพร จึงได�เร�งสั่งการให�พ้ืนท่ี จ.แม�ฮ�องสอน และจ.ตาก เปJนพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีต�องมีการเฝdาระวังสถานการณSอย�างใกล�ชิด รวมถึงเร�งระดับ

สรรพกำลังเข�าปdองกันและแก�ไขป]ญหาในพ้ืนท่ีอย�างเร�งด�วน เพ่ือช�วยควบคุมสถานการณSป]ญหาให�กับ จ.เชียงใหม� ต้ังแต�ต�นทาง นอกจากนี้ 

ยังขอให�แต�ละพ้ืนท่ีบังคับใช�กฎหมายอย�างเคร�งครัดกับผู�ลักลอบเผาป'า ซ่ึงผู�ท่ีกระทำผิดจะมีโทษจำคุกต้ังแต� 4 ปi ถึง 20 ปi และมีโทษ

ปรับต้ังแต� 4 แสนบาทถึง 2 ล�านบาท หรือมีโทษท้ังจำท้ังปรับ และฝากไปถึงพ่ีน�องประชาชนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ในช�วงวันท่ี 8 – 

10 มีนาคม 2564 พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ยังต�องเฝdาระวังเปJนพิเศษ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายสภาพอากาศมีความเร็วลมต่ำ 

ฝุ'นละอองสะสมได�มากข้ึน ประกอบกับยังคงพบจุดความร�อนจำนวนมาก และลมตะวันตกเฉียงใต�มีแนวโน�มพัดฝุ'นละอองเข�ามาสะสม

เพ่ิมเติม จึงยังคงขอให�ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน เฝdาระวังและติดตามสถานการณSอย�างต�อเนื่อง และเตรียมความพร�อมด�าน

สาธารณสุข พร�อมท้ังปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ�าหน�าท่ี โดยสวมใส�หน�ากากอนามัยและอุปกรณSปdองกันตัวเอง เม่ือออกนอกบ�าน 

โดยเฉพาะในกลุ�มเสี่ยง ผู�ป'วย เด็ก ผู�สูงอายุ และสตรีมีครรภS 



 

ทส. เร�งปdองกันไฟป'าแก�ป]ญหาหมอกควันภาคเหนือ   https://www.nationtv.tv/main/content/378817805 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�เฝdาระวังติดตามและเข�าปฏิบัติงานในการเตรียมพร�อมรับมือกับสถานการณSไฟป'าท่ีเกิดข้ึน

ในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ เพ่ือไม�ให�ส�งผลกระทบกับประชาชนในเรื่องของป]ญหาฝุ'นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 และป]ญหาผลกระทบท่ี

จะเกิดข้ึนต�อสภาพสิ่งแวดล�อม     

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�เฝdาระวังติดตามและเข�าปฏิบัติงานในการเตรียมพร�อมรับมือกับสถานการณSไฟป'าท่ีเกิดข้ึน

ในพ้ืนท่ี17 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม� ตาก แม�ฮ�องสอนลำปาง เชียงราย แพร� น�าน ลำพูน พะเยา อุตรดิตถS สุโขทัย กำแพงเพชร 

นครสวรรคS อุทัยธานี พิษณุโลก เพชรบูรณS และพิจิตร)ซ่ึงรัฐบาลได�ให�ความสำคัญต�อการแก�ป]ญหาไฟป'าและหมอกควันเพ่ือไม�ให�ส�งผล

กระทบกับประชาชนในเรื่องของป]ญหาฝุ'นละอองขนาดเล็ก pm 2.5และป]ญหาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต�อสภาพสิ่งแวดล�อมโดยกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�มอบหมายให�หน�วยงานในสังกัดท่ีเก่ียวข�องเร�งดำเนินการแก�ไขสถานการณSพร�อมท้ังวางมาตรการ

เพ่ือเปJนการเตรียมพร�อมรับมือกับสถานการณSท่ีเกิดข้ึน 

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป'าไม� เปlดเผยว�ากรมป'าไม�ได�เร�งดำเนินการในการแก�ไขป]ญหาไฟป'าและหมอกควันในพ้ืนท่ีป'า

ภาคเหนือซ่ึงในขณะนี้เข�าสู�ช�วงฤดูร�อนจึงทำให�สภาพพ้ืนท่ีป'าในภาพรวมแห�งแล�งมีการสะสมและทับถมของเศษใบไม�แห�งซ่ึงเปJนเชื้อเพลิงท่ี

เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติประกอบกับพ้ืนท่ีการเกษตรของเกษตรกรท่ีอยู�อาศัยทำกินในเขตพ้ืนท่ีป'าไม�มีการเก็บเก่ียวผลผลิตเหลือเศษวัชพืช

ทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรบางรายใช�วิธีการเผาเพ่ือเปJนการกำจัดเศษวัชพืชดังกล�าว 



ท้ังนี้ ในปi 2564 รมว.ทส.ได�มอบนโยบายแนวทางให�หน�วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมใช�มาตรการเชิงรุก "ชิง

เก็บ" โดยได�ดำเนินการจัดทำแผนงานชิงเก็บเชื้อเพลิงท่ีอยู�ในเขตป'าไม�เพ่ือเปJนการลดความรุนแรงของไฟป'าท่ีจะเกิดข้ึนโดยต้ังเปdาหมายเก็บ

เชื้อเพลิงโดยการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนร�วมกับเจ�าหน�าท่ีภาครัฐหน�วยงานต�าง ๆ ในพ้ืนท่ีร�วมกันดำเนินการ เปdาหมายให�ได�จำนวน 

1,000ตัน ในเขต 10 จังหวัดภาคเหนือในพ้ืนท่ีท่ีมีสถานการณSไฟป'ารุนแรงและจนถึงป]จจุบันสามารถดำเนินการเก็บลดเชื้อเพลิงได�เกิน

เปdาหมายมากเกือบเท�าตัวและยังคงดำเนินการต�อเนื่องตามแผนงานต�อไปจนกว�าจะหมดฤดูไฟป'าปi 2564นี้ 

ในส�วนของกรมป'าไม� นายอดิศร นุชดำรงคS อธิบดีกรมป'าไม�ได�สั่งการให�เจ�าหน�าท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือแก�ป]ญหาและควบคุมสถานการณSโดยกรมป'า

ไม�ได�วางแผนปฏิบัติการปdองกันและแก�ไขป]ญหาไฟป'าโดยใช�มาตรการเตรียมพร�อม 1) การบริหารจัดการเชื้อเพลิง 2) ทำแนวกันไฟ3) 

จัดเตรียมกำลังเจ�าหน�าท่ี อุปกรณSจากหน�วยงานภายในพ้ืนท่ี 4) จัดเจ�าหน�าท่ีในการออกลาดตระเวนเพ่ือเฝdาระวัง ดับไฟป'า 5) ต้ังศูนยS

อำนวยการปdองกันและแก�ไขป]ญหาไฟป'ากรมป'าไม� (War Room) 6) แจ�งจุดความร�อนพร�อมท้ังสั่งการผ�านแอปพลิเคชันพิทักษSไพรและการ

ใช�เทคโนโลยีด�านต�าง ๆ มาช�วย รวมถึงการใช�เฮลิคอปเตอรSของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมาใช�ในการปฏิบัติงานให�

สัมฤทธิ์ผลมากท่ีสุด 

ในการติดตามสถานการณS นอกจากการวางมาตรการในการรับมือข�างต�นยังมีการบังคับใช�กฎหมายอย�างเคร�งครัดกับผู�ลักลอบเผาป'าซ่ึงผู�ท่ี

กระทำผิดจะมีโทษจำคุกต้ังแต� 4 ปi ถึง 20 ปiและมีโทษปรับต้ังแต� 4 แสนบาทถึง 2 ล�านบาทหรือมีโทษท้ังจำท้ังปรับ ซ่ึงจากการรายงาน

สถานการณSไฟป'าของวันท่ี 8มีนาคม 64 พบจุดความร�อนท่ัวประเทศท้ังหมด 1,833จุด อยู�ในพ้ืนท่ีป'าสงวนแห�งชาติภาคเหนือ 492จุดโดย

จุดความร�อนมากสุดอยู�ท่ีจังหวัดแม�ฮ�องสอน 119จุด จึงได�มีการสั่งการให�เจ�าหน�าท่ีชุดปฏิบัติการปdองกันและควบคุมไฟป'าชุดเหยี่ยวไฟจาก

พ้ืนท่ีอ่ืนสับเปลี่ยนย�ายกำลังเข�าบูรณาการควบคุมไฟป'าเปJนการเร�งด�วนแล�วโดยให�เน�นการประสานความร�วมมือกับองคSกรปกครองท�องถ่ิน

เตรียมความพร�อมในการเข�าควบคุมและปdองกันไม�ให�เกิดการลุกลามขยายเปJนวงกว�างนอกจากนี้กรมป'าไม�ขอความร�วมมือจากประชาชน

หากพบเห็นเหตุไฟป'าสามารถแจ�งมายังสายด�วนพิทักษSป'า1362เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีสามารถเข�าไประงับเหตุได�ทันสถานการณS 

ในส�วนสถานการณSจุดความร�อนสะสมในเขตป'าสงวนแห�งชาติของวันนี้โดยเฉลี่ยยังน�อยกว�าในปi 2563 จำนวน 6,884 จุดหรือน�อยกว�า 

24% ของปiท่ีแล�วซ่ึงยังคงต�องให�ทุกหน�วยงานภาคสนามท่ีรับผิดชอบ ติดตามสถานการณSอย�างใกล�ชิด 

 

 



 

อธิบดีกรมป'าไม�สั่งการรองอธิบดี นำพยัคฆSไพรลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ กรณีมีชาวบ�านใน ต.แคมป�สน อ.เขาค�อ 

วันจันทรS ท่ี 08 มีนาคม พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/region/225756 

“อธิบดีกรมป'าไม�สั่งการรองอธิบดี นำทีมพยัคฆSไพรลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ กรณีมีชาวบ�านในตำบลแคมป�สน อำเภอเขาค�อ จังหวัดเพชรบูรณS 

ส�งหนังสือร�องเรียนกรณีถูกปlดถนนสาธารณะท่ีเคยใช�สอยมานานกว�า 40 ปi จนได�รับความเดือดร�อน ไม�สามารถเข�าทำกินและขนย�ายพืช

เกษตรในแปลงท่ีดินท่ีได�รับการผ�อนผันให�ทำกินตาม มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ได�ตามปกติ” 

ท้ังนี้  สืบเนื่องมาจากมีชาวบ�านดงหลง ในตำบลแคมป�สน อำเภอเขาค�อ จังหวัดเพชรบูรณS ส�งหนังสือร�องเรียนมายังอธิบดีป'าไม� ขอให�ส�ง

เจ�าหน�าท่ีเข�าตรวจสอบ กรณีถูกปlดถนนท่ีเคยใช�สอยมานานกว�า 40 ปi จนได�รับความเดือดร�อน ไม�สามารถเข�าทำกินและขนย�ายพืชเกษตร

ในแปลงท่ีดินท่ีได�รับการผ�อนผันให�ทำกินตาม มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ได�ตามปกติ และท่ีผ�านมาได�ร�องเรียนไปยังหน�วยงาน

ราชการหลายแห�ง และมีการเข�าร�วมกันตรวจสอบกันมาหลายครั้ง แต�ไม�ได�รับการแก�ไข 

ล�าสุด นายอดิศร นุชดำรงคS อธิบดีกรมป'าไม� ผู�อำนวยการศูนยSปฏิบัติการพิทักษSป'า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม สั่งการเร�งด�วนให�นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป'าไม� นำกำลังเจ�าหน�าท่ีหน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆSไพร) 

ท่ีนำโดยนายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน�าชุดพยัคฆSไพร ประสานการปฏิบัติร�วมกับ พันเอกพงษSเพชร เกษสุภะ หัวหน�าชุดปฏิบัติการ 

ศปป.4 กอ.รมน  ปลัดอำเภอเขาค�อ เจ�าหน�าท่ีหน�วยปdองกันและพัฒนาป'าไม�เขาค�อ และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องลงพ้ืนท่ีตรวจสอบเรื่องนี้ 

จากการตรวจสอบพบว�า บริเวณดังกล�าวเปJนซอยภายในหมู�บ�านดงหลง ตำบลแคมป�สน อำเภอเขาค�อ จังหวัดเพชรบูรณS ซ่ึงอยู�ในเขตป'า

สงวนแห�งชาติป'าเขาโปลกหล�น โดยมีการสร�างด�าน ป]กเสาปูนปlดก้ันถนน ซ่ึงเปJนการกระทำของผู�ครอบครองท่ีดิน เจ�าหน�าท่ีจึงได�

ตรวจสอบจากภาพถ�ายทางอากาศพบว�า มีร�องรอยการใช�เปJนเส�นทางสัญจรต้ังแต�ปi 2509 เรื่อยมา และตรวจสอบพบอยู�ในโครงการท่ีกรม

ป'าไม� ใช�อำนาจตามมาตรา19 แห�งพระราชบัญญัติป'าสงวนแห�งชาติ 2507 ให�หน�วยปdองกันและพัฒนาป'าไม�เขาค�อ (ชื่อหน�วยงานป]จจุบัน) 

ร�วมกับเทศบาลตำบลแคมป�สน ปรับปรุงเส�นทางให�เปJนทางสัญจรตามระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน และเพ่ือใช�ในการควบคุม ดูแล 

รักษาป'าสงวนแห�งชาติ และได�ชี้แจงทำความเข�าใจให�ผู�ท่ีปlดถนนทราบว�าไม�สามารถปlดถนนได� เพราะเปJนถนนสาธารณธท่ีใช�ร�วมกันท้ัง

ชาวบ�านและเจ�าหน�าท่ีป'าไม� 



สำหรับประเด็นป]ญหาความขัดแย�งเรื่องส�วนตัว ได�ขอให�ทางผู�ใหญ�บ�าน และฝ'ายปกครองเข�ามาร�วมไกล�เกลี่ย และร�วมกันชี้แจงให�ท้ังสอง

ฝ'ายทราบและเปJนท่ีเข�าใจด�วยดี จึงได�ทำบันทึกร�วมกันไว�ท้ังสองฝ'ายต�อหน�าเจ�าหน�าท่ีว�า จะต�องดำเนินการรื้อถอน ด�านและเสารั่วออก 

เพ่ือให�ประชาชนท่ัวไปและเจ�าหน�าท่ี ได�ใช�สัญจรไปมาได�ตามปกติเหมือนเดิม ภายใน 7 วัน ซ่ึงท้ังสองฝ'ายรับทราบและเข�าใจเปJนอย�างดี 

 

 

 

 

 

 

อธิบดีกรมป'าไม�นำทีมพยัคฆSไพร ลงตรวจสอบแคมป�สน อ.เขาค�อ หลังชาวบ�านร�องเรียนถูกปlดถนน 

วันอังคาร ท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  https://www.naewna.com/local/557765 

ผู�สื่อข�าวรายงานว�า อธิบดีกรมป'าไม�สั่งการรองอธิบดี นำทีมพยัคฆSไพรลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ กรณีมีชาวบ�านใน ต.แคมป�สนอ.เขาค�อ จ.

เพชรบูรณS ส�งหนังสือร�องเรียนกรณีถูกปlดถนนสาธารณะท่ีเคยใช�สอยมานานกว�า 40 ปi จนได�รับความเดือดร�อน ไม�สามารถเข�าทำกินและ

ขนย�ายพืชเกษตรในแปลงท่ีดินท่ีได�รับการผ�อนผันให�ทำกินตาม มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ได�ตามปกติ 

ท้ังนี้  สืบเนื่องมาจากมีชาวบ�านดงหลง ในตำบลแคมป�สน อำเภอเขาค�อ จังหวัดเพชรบูรณS ส�งหนังสือร�องเรียนมายังอธิบดีป'าไม� ขอให�ส�ง

เจ�าหน�าท่ีเข�าตรวจสอบ กรณีถูกปlดถนนท่ีเคยใช�สอยมานานกว�า 40 ปi จนได�รับความเดือดร�อน ไม�สามารถเข�าทำกินและขนย�ายพืชเกษตร

ในแปลงท่ีดินท่ีได�รับการผ�อนผันให�ทำกินตาม มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ได�ตามปกติ และท่ีผ�านมาได�ร�องเรียนไปยังหน�วยงาน

ราชการหลายแห�ง และมีการเข�าร�วมกันตรวจสอบกันมาหลายครั้ง แต�ไม�ได�รับการแก�ไข  

ล�าสุด นายอดิศร นุชดำรงคS อธิบดีกรมป'าไม� ผู�อำนวยการศูนยSปฏิบัติการพิทักษSป'า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม สั่งการเร�งด�วนให�นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป'าไม� นำกำลังเจ�าหน�าท่ีหน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆSไพร) 

ท่ีนำโดยนายชาญชัยกิจศักดาภาพ หัวหน�าชุดพยัคฆSไพร ประสานการปฏิบัติร�วมกับ พันเอกพงษSเพชร เกษสุภะ หัวหน�าชุดปฏิบัติการ 

ศปป.4 กอ.รมน  ปลัดอำเภอเขาค�อ เจ�าหน�าท่ีหน�วยปdองกันและพัฒนาป'าไม�เขาค�อ และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องลงพ้ืนท่ีตรวจสอบเรื่องนี้ 

สำหรับประเด็นป]ญหาความขัดแย�งเรื่องส�วนตัว ได�ขอให�ทางผู�ใหญ�บ�าน และฝ'ายปกครองเข�ามาร�วมไกล�เกลี่ย และร�วมกันชี้แจงให�ท้ังสอง

ฝ'ายทราบและเปJนท่ีเข�าใจด�วยดี จึงได�ทำบันทึกร�วมกันไว�ท้ังสองฝ'ายต�อหน�าเจ�าหน�าท่ีว�า จะต�องดำเนินการรื้อถอน ด�านและเสารั้วออก 

เพ่ือให�ประชาชนท่ัวไปและเจ�าหน�าท่ี ได�ใช�สัญจรไปมาได�ตามปกติเหมือนเดิม ภายใน 7 วัน ซ่ึงท้ังสองฝ'ายรับทราบและเข�าใจเปJนอย�างดี 

 

 

 

 



 

อธิบดีกรมป'าไม�  สั่งทีมพยัคฆSไพรลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ กรณีชาวบ�าน ต.แคมป�สน อ.เขาค�อ ร�องเรียนถูกปlดถนนสาธารณะ   

 สยามรัฐออนไลนS  8 มีนาคม 2564 https://siamrath.co.th/n/225631 

อธิบดีกรมป'าไม� สั่งการรองอธิบดี นำทีมพยัคฆSไพรลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ กรณีมีชาวบ�านในตำบลแคมป�สน อำเภอเขาค�อ จังหวัดเพชรบูรณS ส�ง

หนังสือร�องเรียนกรณีถูกปlดถนนสาธารณะท่ีเคยใช�สอยมานานกว�า 40 ปi จนได�รับความเดือดร�อน ไม�สามารถเข�าทำกินและขนย�ายพืช

เกษตรในแปลงท่ีดินท่ีได�รับการผ�อนผันให�ทำกินตาม มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ได�ตามปกติ 

ท้ังนี้ สืบเนื่องมาจากมีชาวบ�านดงหลง ในตำบลแคมป�สน อำเภอเขาค�อ จังหวัดเพชรบูรณS ส�งหนังสือร�องเรียนมายังอธิบดีป'าไม� ขอให�ส�ง

เจ�าหน�าท่ีเข�าตรวจสอบ กรณีถูกปlดถนนท่ีเคยใช�สอยมานานกว�า 40 ปi จนได�รับความเดือดร�อน ไม�สามารถเข�าทำกินและขนย�ายพืชเกษตร

ในแปลงท่ีดินท่ีได�รับการผ�อนผันให�ทำกินตาม มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ได�ตามปกติ และท่ีผ�านมาได�ร�องเรียนไปยังหน�วยงาน

ราชการหลายแห�ง และมีการเข�าร�วมกันตรวจสอบกันมาหลายครั้ง แต�ไม�ได�รับการแก�ไข 

ล�าสุดนายอดิศร นุชดำรงคS อธิบดีกรมป'าไม� ผู�อำนวยการศูนยSปฏิบัติการพิทักษSป'า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม สั่งการเร�งด�วนให�นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป'าไม� นำกำลังเจ�าหน�าท่ีหน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆSไพร) 

ท่ีนำโดยนายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน�าชุดพยัคฆSไพร ประสานการปฏิบัติร�วมกับ พันเอกพงษSเพชร เกษสุภะ หัวหน�าชุดปฏิบัติการ 

ศปป.4 กอ.รมน ปลัดอำเภอเขาค�อ เจ�าหน�าท่ีหน�วยปdองกันและพัฒนาป'าไม�เขาค�อ และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องลงพ้ืนท่ีตรวจสอบเรื่องนี้ 

จากการตรวจสอบพบว�า บริเวณดังกล�าวเปJนซอยภายในหมู�บ�านดงหลง ตำบลแคมป�สน อำเภอเขาค�อ จังหวัดเพชรบูรณS ซ่ึงอยู�ในเขตป'า

สงวนแห�งชาติป'าเขาโปลกหล�น โดยมีการสร�างด�าน ป]กเสาปูนปlดก้ันถนน ซ่ึงเปJนการกระทำของผู�ครอบครองท่ีดิน เจ�าหน�าท่ีจึงได�

ตรวจสอบจากภาพถ�ายทางอากาศพบว�า มีร�องรอยการใช�เปJนเส�นทางสัญจรต้ังแต�ปi 2509 เรื่อยมา และตรวจสอบพบอยู�ในโครงการท่ีกรม

ป'าไม� ใช�อำนาจตามมาตรา19 แห�งพระราชบัญญัติป'าสงวนแห�งชาติ 2507 ให�หน�วยปdองกันและพัฒนาป'าไม�เขาค�อ (ชื่อหน�วยงานป]จจุบัน) 

ร�วมกับเทศบาลตำบลแคมป�สน ปรับปรุงเส�นทางให�เปJนทางสัญจรตามระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน และเพ่ือใช�ในการควบคุม ดูแล 

รักษาป'าสงวนแห�งชาติ และได�ชี้แจงทำความเข�าใจให�ผู�ท่ีปlดถนนทราบว�าไม�สามารถปlดถนนได� เพราะเปJนถนนสาธารณธท่ีใช�ร�วมกันท้ัง

ชาวบ�านและเจ�าหน�าท่ีป'าไม� 

สำหรับประเด็นป]ญหาความขัดแย�งเรื่องส�วนตัว ได�ขอให�ทางผู�ใหญ�บ�าน และฝ'ายปกครองเข�ามาร�วมไกล�เกลี่ย และร�วมกันชี้แจงให�ท้ังสอง

ฝ'ายทราบและเปJนท่ีเข�าใจด�วยดี จึงได�ทำบันทึกร�วมกันไว�ท้ังสองฝ'ายต�อหน�าเจ�าหน�าท่ีว�า จะต�องดำเนินการรื้อถอน ด�านและเสารั่วออก 

เพ่ือให�ประชาชนท่ัวไปและเจ�าหน�าท่ี ได�ใช�สัญจรไปมาได�ตามปกติเหมือนเดิม ภายใน 7 วัน ซ่ึงท้ังสองฝ'ายรับทราบและเข�าใจเปJนอย�างดี 

 

 

 



 

'ชุดพยัคฆSไพร'ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ ชาวบ�านดงหลงร�องเรียนถูกปlดถนนสาธารณะ 

วันจันทรS ท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  https://www.naewna.com/local/557587 

8 มีนาคม 2564 อธิบดีกรมป'าไม�สั่งการรองอธิบดี นำทีมพยัคฆSไพรลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ กรณีมีชาวบ�านในตำบลแคมป�สน อำเภอเขาค�อ 

จังหวัดเพชรบูรณS ส�งหนังสือร�องเรียนกรณีถูกปlดถนนสาธารณะท่ีเคยใช�สอยมานานกว�า 40 ปi จนได�รับความเดือดร�อน ไม�สามารถเข�าทำ

กินและขนย�ายพืชเกษตรในแปลงท่ีดินท่ีได�รับการผ�อนผันให�ทำกินตาม มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ได�ตามปกติ” 

ท้ังนี้  สืบเนื่องมาจากมีชาวบ�านดงหลง ในตำบลแคมป�สน อำเภอเขาค�อ จังหวัดเพชรบูรณS ส�งหนังสือร�องเรียนมายังอธิบดีป'าไม� ขอให�ส�ง

เจ�าหน�าท่ีเข�าตรวจสอบ กรณีถูกปlดถนนท่ีเคยใช�สอยมานานกว�า 40 ปi จนได�รับความเดือดร�อน ไม�สามารถเข�าทำกินและขนย�ายพืชเกษตร

ในแปลงท่ีดินท่ีได�รับการผ�อนผันให�ทำกินตาม มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ได�ตามปกติ และท่ีผ�านมาได�ร�องเรียนไปยังหน�วยงาน

ราชการหลายแห�ง และมีการเข�าร�วมกันตรวจสอบกันมาหลายครั้ง แต�ไม�ได�รับการแก�ไข  

ล�าสุด นายอดิศร นุชดำรงคS อธิบดีกรมป'าไม� ผู�อำนวยการศูนยSปฏิบัติการพิทักษSป'า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม สั่งการเร�งด�วนให�นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป'าไม� นำกำลังเจ�าหน�าท่ีหน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆSไพร) 

ท่ีนำโดยนายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน�าชุดพยัคฆSไพร ประสานการปฏิบัติร�วมกับ พันเอกพงษSเพชร เกษสุภะ หัวหน�าชุดปฏิบัติการ 

ศปป.4 กอ.รมน  ปลัดอำเภอเขาค�อ เจ�าหน�าท่ีหน�วยปdองกันและพัฒนาป'าไม�เขาค�อ และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องลงพ้ืนท่ีตรวจสอบเรื่องนี้ 

จากการตรวจสอบพบว�า บริเวณดังกล�าวเปJนซอยภายในหมู�บ�านดงหลง ตำบลแคมป�สน อำเภอเขาค�อ จังหวัดเพชรบูรณS ซ่ึงอยู�ในเขตป'า

สงวนแห�งชาติป'าเขาโปลกหล�น โดยมีการสร�างด�าน ป]กเสาปูนปlดก้ันถนน ซ่ึงเปJนการกระทำของผู�ครอบครองท่ีดิน เจ�าหน�าท่ีจึงได�

ตรวจสอบจากภาพถ�ายทางอากาศพบว�า มีร�องรอยการใช�เปJนเส�นทางสัญจรต้ังแต�ปi 2509 เรื่อยมา และตรวจสอบพบอยู�ในโครงการท่ีกรม

ป'าไม� ใช�อำนาจตามมาตรา19 แห�งพระราชบัญญัติป'าสงวนแห�งชาติ 2507 ให�หน�วยปdองกันและพัฒนาป'าไม�เขาค�อ (ชื่อหน�วยงานป]จจุบัน) 

ร�วมกับเทศบาลตำบลแคมป�สน ปรับปรุงเส�นทางให�เปJนทางสัญจรตามระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน และเพ่ือใช�ในการควบคุม ดูแล 

รักษาป'าสงวนแห�งชาติ และได�ชี้แจงทำความเข�าใจให�ผู�ท่ีปlดถนนทราบว�า ไม�สามารถปlดถนนได� เพราะเปJนถนนสาธารณธท่ีใช�ร�วมกันท้ัง

ชาวบ�านและเจ�าหน�าท่ีป'าไม� สำหรับประเด็นป]ญหาความขัดแย�งเรื่องส�วนตัว ได�ขอให�ทางผู�ใหญ�บ�าน และฝ'ายปกครองเข�ามาร�วมไกล�เกลี่ย 

และร�วมกันชี้แจงให�ท้ังสองฝ'ายทราบและเปJนท่ีเข�าใจด�วยดี จึงได�ทำบันทึกร�วมกันไว�ท้ังสองฝ'ายต�อหน�าเจ�าหน�าท่ีว�า จะต�องดำเนินการรื้อ

ถอน ด�านและเสารั่วออก เพ่ือให�ประชาชนท่ัวไปและเจ�าหน�าท่ี ได�ใช�สัญจรไปมาได�ตามปกติเหมือนเดิม ภายใน 7 วัน ซ่ึงท้ังสองฝ'าย

รับทราบและเข�าใจเปJนอย�างดี 



 

หนังสือบ๊ิกกรมป'าไม� ชงเพิกถอน น.ส.3 ก. 2,154 ไร� ‘สมพร’กับลูก  

https://www.isranews.org/article/isranews/96618-investigative01-4.html 

เปlดหนังสือ หน.ชุดพยัคฆSไพร กรมป'าไม� ส�งอธิบดีกรมท่ีดิน ขอให�เพิกถอน น.ส.3 ก. 60 ฉบับ 2,154 ไร� ‘สมพร-ชนาพรรณ-ธนาธร’ หลัง

ตรวจสอบ กรมพัฒนาท่ีดินยืนยัน อยู�ในเขตป'าฝ]�งซ�ายแม�น้ำภาชี คดีรุกป'า อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

กรณีเม่ือวันท่ี 4 ก.พ.2564 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (บก.ปทส.) นาย

อดิศร นุชดำรงคS อธิบดีกรมป'าไม� พร�อมด�วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู�อำนวยการสำนักปdองกันรักษาป'าและควบคุมไฟป'า ท่ีปรึกษาหน�วย

เฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆSไพร) ร�วมกันแถลงข�าว แจ�งความเพ่ิมเติมเอาผิดนางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ 

และ นายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ ใช�เอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชนS ( น.ส.3 ก. ) ออกโดยมิชอบ มาครอบครองพ้ืนท่ีป'าสงวนแห�งชาติ

ป'าฝ]�งซ�ายแม�น้ำภาชี จ.ราชบุรี จำนวน 2,154-3-82 ไร� โดยเปJน น.ส.3 ก. รวม 60 ฉบับ ในพ้ืนท่ี ต.รางบัว ต.ด�านทับตะโก อ.จอมบึง จ.

ราชบุรี แบ�งเปJน 

1.น.ส.3 ก. ในชื่อ นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ จำนวน 53 ฉบับ เนื้อท่ี 1,940-3-93 ไร� 

2.น.ส. 3 ก. ในชื่อ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ พ่ีสาวนายธนาธร จำนวน 5 ฉบับ เนื้อท่ี 132-0-22 ไร� 

3.น.ส.3 ก. ในชื่อนายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ จำนวน 2 ฉบับ เนื้อท่ี 81-3-67 ไร� 

สำนักข�าวอิศรา (www.isranews.org) นำข�อมูล การถือครอง น.ส.3 ก. ของบุคคลท้ังสาม และเอกสารบันทึกถ�อยคำท่ี นางสมพร น.ส.

ชนาพรรณ รับทราบต�อหน�าพนักงานเจ�าหน�าท่ีว�า น.ส.3 ก.อยู�ในเขตป'าสงวนแห�งชาติ แต� ยืนยันจดทะเบียนนิติกรรมซ้ือขายท่ีดินมา

รายงานแล�ว 

นี่เปJนเอกสารอีกชิ้นหนึ่งท่ีเก่ียวข�องกับกรณีท่ีดิน น.ส.3 ก. จำนวน 60 ฉบับ 2,154-3-82 ไร� ของนางสมพรและบุตร 

วันท่ี 10 ม.ค.2564 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู�อำนวยการสำนักปdองกันรักษาป'าและควบคุมไฟป'า กรมป'าไม� ปฏิบัติราชการแทน

ผู�อำนวยการศูนยSปฏิบัติการพิทักษSป'า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ทำหนังสือถึง อธิบดีกรมท่ีดิน ขอให�พิจารา

ดำเนินการเพิกถอน น.ส. 3 ก. 60 ฉบับ 2,154-3-82 ไร� ของนางสมพร น.ส.ชนาพรรณ และนายธนาธร สาระสำคัญ 

ศูนยSปฏิบัติการพิทักษSป'า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�ดำเนินการตรวจสอบการครอบครองและทำ

ประโยชนSในท่ีดินของรัฐโดยมิชอบ สืบเนื่องจาก กรณี น.ส.ปารีณา ไกรคุปตS ได�มีหนังสือร�องเรียนถึงกรมป'าไม� ฉบับลงวันท่ี 8 ธ.ค.2563 



ขอให�ตรวจสอบท่ีดินของนงสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ ท�องท่ีอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ว�าสามารถออกโฉนดหรือเอกสารสิทธิในพ้ืนท่ีป'ไม�

ถาวร หรือป'าสงวนแห�งชาติได�หรือไม� อย�างไร และ ศูนยSปฏิบัติการพิทักษSป'า (ศปก.พป.) ได�ดำเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริงในพ้ืนท่ีท่ีมีการ

ร�องเรียนดังกล�าวข�างต�น พร�อมท้ังขอคัดสำเนาและขอถ�ายสำเนาสารบบท่ีดินจากสำนักงานท่ีดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง ตรวจพบว�า มี

การครอบครองท่ีดินเปJนเอกสารสิทธิในท่ีดิน ประเภท น.ส.3 ก.จำนวน 60 ฉบับ โดยผู�ครอบครองประกอบด�วย นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ 

จำนวน 53 ฉบับ 2 น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ�งเรืองกิจ จำนวน 5 ฉบับ และ นายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ จำนวน 2 ฉบับ และ ศูนยSปฏิบัติการ

พิทักษSป'า (ศปก.พป.) ได�มีหนังสือสอบถามไปยังกรมพัฒนาท่ีดินว�า พ้ืนท่ีดังกล�าวอยู�ในเขตป'าไม�ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม� ซ่ึงกรม

พัฒนาท่ีดินได�มีหนังสือแจ�งว�าพ้ืนท่ีส�วนใหญ� อยู�ในเขตป'าไม�ถาวระ ชื่อ “ป'าฝ]�งซ�ายแม�น้ำภาชี (หมายเลข 85)” ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ

วันท่ี 18 ก.พ.2512 ประกอบกับพ้ืนท่ีดังกล�าวได�ประกาศเปJนเขตป'าสงวนแห�งชาติป'าฝ]�งซ�ายแม�น้ำภาชี เม่ือ พ.ศ.2527 และภายหลังชุด

ปฏิบัติการฯ ได�ตรวจสอบตำแหน�งแปลงท่ีดิน น.ส.3 ก.จำนวน 60 ฉบับ พบว�า อยู�ในเขตป'าไม�ถาวร ชื่อ “ป'าฝ]�งซ�ายแม�น้ำภาชี (หมายเลข 

85)”ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 18 ก.พ.2512 ท้ังหมด 

ศูนยSปฏิบัติการพิทักษSป'า (ศปก.พป.) พิจารณาจากข�อมูลดังกล�าวข�างต�นแล�ว เห็นว�า การออกเอกสารสิทธิในท่ีดินประเภท น.ส.3 ก.ท้ัง 60 

ฉบับ ดังกล�าวข�างต�น เปJนการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบด�วยกฎหมาย จึงขอได�โปรดพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข�องต�อไป 

สำนักข�าวอิศรารายงานว�า นอกจาก น.ส.3ก.60 ฉบับ กรมป'าไม�ได�ตรจสอบและแจ�งความเอาผิด นางสมพร จึงรุ�งเรืองกิจ กรณีครอบครอง

ท่ีดิน น.ส.2 จำนวน 7 แปลง เนื้อท่ี 350 ไร� ท่ีมอบให�จัดทำป'าชุมชน และ ท่ีดิน ภบท.5 จำนวน 1 แปลง เนื้อท่ี 90 ไร� ด�วย 


