
สรุปขาวประจําในวันที่ 19 มี.ค. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ภาพขาว: ประชุม (แนวหนา 19 มีนาคม 2564 หนา 8) 

ขาวเว็บไซต 

กรมปาไม จัดงานวันปาไมโลก 2564 ภายใตแนวคิด "รัฐมีปา ประชามีสุข" (ไทยรัฐ 18 มีนาคม 2564) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2052687 
กระทรวงทรัพยากรฯ จัดงาน 'วันปาไมโลก' ชูแนวคิด 'รัฐมีปา ประชามีสุข' (ขาวสด 18 มีนาคม 2564) 
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6155675 
ทส.เดินหนา'วันปาไมโลก' อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนฟนฟูปา สูแนวคิด'รัฐมีปา ประชามีสุข'  
(แนวหนา 18 มีนาคม 2564) 
https://www.naewna.com/local/560026 
ทส. เดินหนา “วันปาไมโลก” อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนรวมฟนฟูปา สูแนวคิด (รัฐบาลไทย 18 มีนาคม 2564) 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/40103 
ก.ทรัพย จัดงานวันปาไมโลก 64 "การฟนฟูปา สูแนวคิด "รัฐมีปา ประชามีสุข" เนนการฟนฟูปา พรอมดึงผูคาไมตลาด
ตางประเทศที่นําเขาไมและผลิตภัณฑจากไมมาแลกเปลี่ยนกับผูประกอบการคาไมไทย  
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 18 มีนาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210318102530708 
“ปลัด ทส” มอบแนวทางการสนับสนุนงานประชาสัมพันธของ ทส. (สยามรัฐ 18 มีนาคม 2564) 
https://siamrath.co.th/n/228293 
สกัดจับ! หนุมอุตรดิตถบ่ึงกระบะขนไมเถื่อนลําปางเต็มลํา คาดสงเครือขายผลิตเฟอรนิเจอรดังเมืองแพร 
(ผูจัดการออนไลน 18 มีนาคม 2564) 
https://mgronline.com/local/detail/9640000025953 
จังหวัดแพร เจาหนาที่ปาไมสนธิกําลังรวมหลายฝายสกัดจับรถบรรทุกไมขามจังหวัด คนขับรับสารภาพรับจางขนมีรถนํา
ตลอดทาง (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 18 มีนาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210318112633733 
เชียงใหม-สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 1 (เชียงใหม) กรมปาไม ช้ีแจงขอเรียกรองชาวมอนแจม อ.แมริม จ.เชียงใหม 
(4เหลาทัพ 18 มีนาคม 2564) 
https://www.4forcenews.com/?p=181708 
อําเภอสบเมย“ชิงเก็บ ลดเผา”นํารอง 2 หมูบาน พรอมขายใบไมอัดแลว 1,062 กิโลกรัม  
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 18 มีนาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210318104655726 
จนท.นปพ.แมสะเรียง ลาดตระเวนตรวจตราไฟปา พบชาย 4 คน ลักลอบจุดไฟ โคนไมสัก ในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปา
แมยวมฝงขวา (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 18 มีนาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210318102629709 
ไฟปา 'เชียงใหม' ยังนาหวง ฝุน PM 2.5 เกินคามาตรฐาน (กรุงเทพธุรกิจ 18 มีนาคม 2564) 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/927958 
เหิมหนักกลุมมอดไมลอบขนพะยูงกลางวันแสกๆ (Nation22 18 มีนาคม 2564) 
https://www.nationtv.tv/main/content/378818616 
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นอภ.นาตาล สนธิกําลัง บุกยึดไมพะยูง 45 ทอน เตรียมลําเลียงขามโขง (บานเมือง 18 มีนาคม 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/crime/226984 
พระสงฆชวยงานปาไมเสริมสรางรักษผืนปา มรดกโลกหวยขาแขง ณ สถานีควบคุมไฟปาอุทัยธานี (บานเมือง 18 มีนาคม 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/226972 
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นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.เป็นประธาน เปิดงาน วันป่าไม้โลก 2564 (International Day of Forests 2021) 21 มี.ค.ของทุกปี ภายใต้แนวคิด 
ฟ้ืนฟูป่า สู่ "รัฐมีป่า ประชามีสุข" 

วันท่ี 18 มี.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สืบเนื่องจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United 
Nations General Assembly) ได้ประกาศให้วันท่ี 21 มีนาคมของทุกปีเป็นวันป่าไม้โลก เพ่ือให้ทุกภาคส่วนท้ังระดับโลก ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของป่าไม้ ซ่ึงในปีนี้ได้กําหนดธีมงานในแนวคิด "Forest Restoration: A path to recovery and well - 
being" การฟ้ืนฟูป่า สู่แนวคิด "รัฐมีป่า ประชามีสุข" โดยกรมป่าไม้ ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี
ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ของประเทศ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และได้กําหนดทิศทางการบริหารงาน
ด้านป่าไม้ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และร่วมกับประชาชนในพ้ืนท่ีในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือให้คนใน
พ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ด้านนายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงงานในวันนี้ว่า จะมีการนําเสนอการดําเนินงานด้านการป้องกันการบุกรุกทําลายป่า การส่งเสริม
การปลูกป่าเศรษฐกิจ ผลผลิตป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่า และเพ่ือใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ท่ี
ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ จะมีการนําเสนอกระบวนการเจรจาการจัดทําข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้
กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (FLEGT VPA) ให้กับประชาชนได้รับทราบ ซ่ึงการจัดทําข้อตกลง 
FLEGT VPA จะต้องทําความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร่วมกันพัฒนาระบบการ
รับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ โดยประเทศไทยได้เชิญผู้แทนจาก FAO ผู้แทนจาก EU ผู้แทนจากออสเตรเลีย และผู้แทนจากเกาหลีใต้ 
ซ่ึงเป็นประเทศท่ีอยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือทางการค้า พร้อมท้ังแนะนําแนวทางการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ของตลาดประเทศต่างๆ ซ่ึง
เป็นโอกาสดีท่ีผู้ส่งออกไม้จะได้ทําความเข้าใจ ตลอดจนได้ซักถามวิธีการ ข้ันตอน ข้อกําหนดต่างๆ จากประเทศผู้ซ้ือโดยตรง ท้ังยังแสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทย มีการบริหารจัดการตามแนวคิด "รัฐมีป่า ประชามีสุข" 

 



 

 

18 มี.ค. 2564 - 16:15 น. 

‘วราวุธ’ นําทีมทส. จัดงาน วันป่าไม้โลก 2564 ชูแนวคิด “Forest Restoration: A path to recovery and well – being” การฟ้ืนฟูป่า สู่
แนวคิด “รัฐมีป่า ประชามีสุข” 

เม่ือวันท่ี 18 มี.ค. ท่ีห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมงาน 

นายวราวุธ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ได้ประกาศให้วันท่ี 21 มีนาคมของทุกปี
เป็นวันป่าไม้โลก เพ่ือให้ทุกภาคส่วนท้ังระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของป่าไม้ ในปีนี้ได้กําหนดธีมงานใน
แนวคิด “Forest Restoration: A path to recovery and well – being” การฟ้ืนฟูป่า สู่แนวคิด “รัฐมีป่า ประชามีสุข” 

โดยกรมป่าไม้ ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรฯ มีหน้าท่ีในการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ของประเทศ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และได้กําหนดทิศทางการบริหารงานด้านป่าไม้ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และ
ร่วมกับประชาชนในพ้ืนท่ีในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือให้คนในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ด้านนายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงงานในวันนี้ว่า มีการนําเสนอการดําเนินงานด้านการป้องกันการบุกรุกทําลายป่า การส่งเสริมการ
ปลูกป่าเศรษฐกิจ ผลผลิตป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่า และเพ่ือใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ท่ีได้มา
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ จะมีการนําเสนอกระบวนการเจรจาการจัดทําข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมาย
ป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (FLEGT VPA) ให้กับประชาชนได้รับทราบ 

การจัดทําข้อตกลง FLEGT VPA จะต้องทําความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร่วมกัน
พัฒนาระบบการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ โดยประเทศไทยได้เชิญผู้แทนจากผู้แทนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย ผู้แทนจากออสเตรเลีย และผู้แทนจากเกาหลีใต้ ซ่ึงเป็นประเทศท่ีอยู่ระหว่างการเจรจา
ความร่วมมือทางการค้า พร้อมท้ังแนะนําแนวทางการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ของตลาดประเทศต่างๆ 

ถือเป็นโอกาสดีท่ีผู้ส่งออกไม้จะได้ทําความเข้าใจ ตลอดจนได้ซักถามวิธีการ ข้ันตอน ข้อกําหนดต่าง ๆ จากประเทศผู้ซ้ือโดยตรง ท้ังยังแสดงให้เห็น
ว่าประเทศไทย มีการบริหารจัดการตามแนวคิด “รัฐมีป่า ประชามีสุข” 



 

 

ทส.เดินหน้า'วันป่าไม้โลก' อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด'รัฐมีป่า ประชามีสุข' 

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564, 14.13 น. 

18 มีนาคม 2564  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติประธานเปิดงานและกล่าวถึงแนว
ทางการฟ้ืนฟูป่าไม้ เนื่องใน"วันป่าไม้โลก 2564" (International Day of Forests 2021) ซ่ึงสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations 
General Assembly) ได้ประกาศให้วันท่ี 21 มีนาคมของทุกปีเป็นวันป่าไม้โลก เพ่ือให้ทุกภาคส่วนท้ังระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ได้
ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของป่าไม้ 

โดยการจัดงานในปีนี้ กรมป่าไม้จัดข้ึนภายใต้แนวคิด "Forest Restoration: A path to recovery and well - being" การฟ้ืนฟูป่า สู่แนวคิด "รัฐ
มีป่าประชามีสุข"   โดยภายในงานมีคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย ผู้แทนจาก 
FAO  ผู้แทน EU Delegation to Thailand  ผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ อีกท้ังหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ Video Conference (วิดีโอคอนเฟอ
เรนซ์) ไปยังหน่วยงานในสังกัดท่ัวประเทศอีกด้วย 

ในโอกาสน้ี รัฐมนตรีว่าการฯ ได้เปิดเผยว่า ในขณะนี้ กระทรวงฯ มีแนวทางการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าในเวลาเดียวกัน ซ่ึงการปลูกป่านั้น เป็นเร่ืองง่าย 
แต่การดูแลป่าให้โต จนกระทั้งเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาให้คุณประโยชน์กับสังคมได้นั้นเป็นสิ่งท่ียากกว่า   

 
ดังนั้น การท่ีจะฟ้ืนฟูป่าไม้ให้เจริญเติบโตได้นั้น สิ่งสําคัญท่ีสุด คือ พ่ีน้องประชาชนต้องมีความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของป่าไม้ใน
ทุกๆ ตารางน้ิวของประเทศไทย ว่ามีความสําคัญอย่างไร ซ่ึงการท่ีจะเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์  
ได้นั้น จําเป็นอย่างย่ิงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 

 



 

 

ทส. เดินหน้า “วันป่าไม้โลก” อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมฟ้ืนฟูป่า สู่แนวคิด 

ทส. เดินหน้า “วันป่าไม้โลก” อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมฟ้ืนฟูป่า สู่แนวคิด "รัฐมีป่า ประชามีสุข" 

วันนี้ (18 มีนาคม 2564)  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติประธานเปิดงานและ
กล่าวถึงแนวทางการฟ้ืนฟูป่าไม้ เนื่องใน"วันป่าไม้โลก 2564" (International Day of Forests 2021) ซ่ึงสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United 
Nations General Assembly) ได้ประกาศให้วันท่ี 21 มีนาคมของทุกปีเป็นวันป่าไม้โลก เพ่ือให้ทุกภาคส่วนท้ังระดับโลก ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ ได้ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของป่าไม้  โดยการจัดงานในปีนี้ กรมป่าไม้จัดข้ึนภายใต้แนวคิด "Forest Restoration: A 
path to recovery and well - being" การฟ้ืนฟูป่า สู่แนวคิด "รัฐมีป่าประชามีสุข"   โดยภายในงานมีคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง 
พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย ผู้แทนจาก FAO  ผู้แทน EU Delegation to Thailand  ผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ อีกท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ Video Conference (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) ไปยังหน่วยงานในสังกัดท่ัวประเทศอีกด้วย 

โดยโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้เปิดเผยว่า ในขณะนี้ กระทรวงฯ มีแนวทางการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าในเวลาเดียวกัน ซ่ึงการปลูกป่านั้น เป็นเรื่องง่าย แต่
การดูแลป่าให้โต จนกระทั้งเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาให้คุณประโยชน์กับสังคมได้นั้นเป็นสิ่งท่ียากกว่า  ดังนั้น การท่ีจะฟ้ืนฟูป่าไม้ให้เจริญเติบโตได้นั้น 
สิ่งสําคัญท่ีสุด คือ พ่ีน้องประชาชนต้องมีความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของป่าไม้ในทุกๆ ตารางนิ้วของประเทศไทย ว่ามีความสําคัญ
อย่างไร ซ่ึงการท่ีจะเพิ่มพ้ืนท่ีป่า เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์  ได้นั้น จําเป็นอย่างย่ิงต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันป่าไม้โลก 2564 "การฟ้ืนฟูป่า สู่แนวคิด "รัฐมีป่า ประชามีสุข" เน้นการฟ้ืนฟูป่า พร้อมดึง
ผู้ค้าไม้ตลาดต่างประเทศท่ีนําเข้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้มาแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการค้าไม้ไทย 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันป่าไม้โลก ประจําปี 2564 กรมป่าไม้ได้จัดงานใน
แนวคิด "Forest Restoration : A path to recovery and well - being" หรือ "การฟ้ืนฟูป่า สู่แนวคิด "รัฐมีป่า ประชามีสุข" โดยมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน แล้วกําหนดทิศทางการบริหารงานด้านป่าไม้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า 
และร่วมกับประชาชนในพ้ืนท่ีจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือให้คนในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน โดยปีนี้เน้นประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการเจรจา
การจัดทําข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป 
(FLEGT VPA) ซ่ึงเป็นข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) เป็นองค์ประกอบสําคัญของแผนปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้  
ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ของสหภาพยุโรปเพ่ือจัดการปัญหาการค้าไม้ท่ีไม่ถูกกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและเตรียมความ
พร้อมของทุกภาคส่วนในอนาคตท่ีจะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าไม้ของประเทศไทย ส่งเสริมการจ้างงาน สนับสนุนการส่งออกไม้ท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ท้ังนี้ ได้เชิญประเทศผู้เป็นตลาดต่างประเทศท่ีมีการนําเข้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้มาพบ
กับผู้ประกอบการค้าไม้ในประเทศไทย พร้อมแนะแนวทางการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ของตลาดประเทศต่างๆ ถือเป็นโอกาสดีท่ีผู้ส่งออกไม้จะได้
ทําความเข้าใจ สอบถามวิธีการ ข้ันตอน และข้อกําหนดต่างๆจากประเทศผู้ซ้ือโดยตรง 

ด้าน นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ ได้นําเสนอการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการบุกรุกทําลายป่า การส่งเสริมการ
ปลูกป่าเศรษฐกิจ ผลผลิตป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่า และใช้พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ท่ีได้มาอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ซ่ึงการจัดทําข้อตกลงดังกล่าวจะต้องทําความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
พร้อมท้ัง แนะนําแนวทางการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ของตลาดประเทศต่างๆ และแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการบริหารจัดการตามแนวคิด 
"รัฐมีป่า ประชามีสุข" ด้วย 



 

 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกรทรวง ทส. เป็นประธานในการประชุมคณะทํางานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คร้ังท่ี 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 17 ทส. โดยมีผู้ท่ีทําหน้าท่ีโฆษกของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทส. เข้าร่วมประชุม พร้อมกับ
เจ้าหน้าท่ีของส่วนประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมรับทราบแนวทางการดําเนินงานการประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สําหรับในส่วนของกรมป่าไม้ มี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทําหน้าท่ีโฆษกกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม 

ท้ังนี้ ปลัด ทส. ได้มอบแนวทางให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้ 1. แนวทางการดําเนินงานของ ทส. ไม่ใช่เป็นการจัด Event เป็นงานลักษณะการทํา 
Content ดังนั้น รูปแบบในการจัดประชาสัมพันธ์จะต้องให้ประชาชนเข้าใจ และรับรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและจะต้องนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาท่ี
ชัดเจน , 2. ผู้ท่ีทําหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องหาข้อมูล ศึกษา หาความรู้ ภารกิจและหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืน
ในสังกัด ทส. ด้วย , 3. ภาพลักษณ์ของผู้ท่ีทําหน้าท่ีงานด้านประชาสัมพันธ์ จะต้องมีความจริงใจ มีบุคลิกภาพท่ีน่าเชื่อถือ รวมถึงการนําเสนอข้อมูล
ท่ีอยู่บนพ้ืนฐานด้านวิชาการ แต่สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่าย , 4. ในการเสนอข่าวจะต้องทันเวลาและแต่ละหน่วยงานควรมีโต๊ะข่าว เพ่ือสําหรับ
การหารือประเด็นข่าวท่ีจะนําเสนอในแต่ละวันและในการนําเสนอข่าวไม่ควรจะพาดพิงถึงการทํางานของหน่วยงานอื่น และ 5. การถ่ายภาพเพ่ือ
ประกอบการนําเสนอข่าว ควรคัดภาพท่ีสอดคล้องกับเนื้อข่าวท่ีเสนอ และการส่งภาพให้ผู้สื่อข่าวควรจัดส่งหลาย ๆ ภาพ เพ่ือท่ีผู้สื่อข่าวแต่ละสํานัก
จะสามารถเลือกไปใช้แบบไม่ซํ้าซ้อนกัน 

 



 

 

แพร่ - จนท.สนธิกําลังสกัดจับหนุ่มอุตรดิตถ์บึ่งกระบะขนไม้เถ่ือนเต็มลํา คลุมผ้าใบมิด จากลําปางส่งแพร่ อ้างไม่รู้ไม้ผิดกฎหมาย เผยรถกระบะติด
โครงเหล็กขนไม้ว่ิงเข้าแพร่ประจํา คาดส่งเครือข่ายแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร ์

นายเสถียร อิสระเศรษฐพงค์ ปลัดอําเภอเด่นชัย จ.แพร่ นายศักรินทร์ ปัญญาใจ ผู้อํานวยการส่วนป้องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้ 
นายประสิทธ์ิ ท่าช้าง ผู้อํานวยการสํานัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ นายเสน่ห์ แสนมูล ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้แพร่ นายชาตรี สัทธรรม
นุวงศ์ ผู้อํานวยการส่วนป้องกัน และควบคุมไฟป่าจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยกําลังเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ทหารจากค่าย ม.พัน.12 และตํารวจ-อส.ร่วมกันสกัด
รถปิกอัพโตโยต้า วีโก้ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน บร 8667 พิษณุโลก เย็นวานนี้ (17 มี.ค. 64) ท่ีด่านปางเคาะ อ.เด่นชัย 

พบรถคันดังกล่าวคลุมผ้าใบปิดท้ายกระบะมาอย่างมิดชิด เม่ือเปิดดูพบไม้สักแปรรูปขนาดหน้ากว้าง 30-40 เซนติเมตรยาว 200 เซนติเมตร หนา 4 
เซนติเมตร รวม 47 แผ่น เจ้าหน้าท่ีจึงควบคุมตัวนายจุฑาพงษ์ จันจร คนขับอายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 53 หมู่ 7 ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ พร้อม
แจ้งข้อหามีไม้หวงห้ามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ปิดบังซ่อนเร้นไม้ลําเลียงเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนําของกลาง-ผู้ต้องหา 
สอบสวนเพิ่มเติมท่ีด่านป่าไม้เด่นชัย 

เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ารับจ้างขับรถเท่านั้น ไม่คิดว่าไม้ท่ีบรรทุกมาจะผิดกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างให้ขับจากลําปางมาแพร่ แต่ไม่บอกจุกหมาย
ปลายทาง และจะมีรถนําพาไปส่งเม่ือถึงแพร่แล้ว 

นายหมู่ใหญ่ วันชัย คู้ลู้ สมาชิก อส.กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ชุดกองกําลัง อส.จังหวัดแพร่ เร่ิมติดตามรถไม้เถ่ือน
ต้ังแต่ผ่านจังหวัดลําปางเข้าเขตแพร่มาจนถึงจุดจับกุม ซ่ึงมีการวางแผน ร่วมกันทุกหน่วยทําให้ภารกิจจบลงด้วยดี 

นายศักรินทร์ ปัญญาใจ ผู้อํานวยการส่วนป้องกันและปราบปราม ท่ี 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้ กล่าวว่า การจับกุมคร้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีได้สนธิกําลังหลายฝ่าย 
ติดตามผู้ลักลอบตามที่มีการร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถจับกุมได้ในวันนี้ ขณะนี้กําลังสอบสวนหาข้อเท็จจริงท่ีมาของไม้ในจังหวัดลําปาง
และผู้รับซ้ือปลายทางในจังหวัดแพร ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระยะท่ีผ่านมามักจะมีรถกระบะติดโครงเหล็กขนไม้เถ่ือนคลุมผ้าใบปกปิดอําพรางว่ิงผ่านเส้นทางจากลําปางเข้าแพร่เป็นประจํา 
คาดว่าไม้สักขนาดใหญ่เหล่านี้จะถูกลําเลียงไปส่งย่านผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่ ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีจะได้ติดตามขยายผลเพ่ือเอาผิด
ต่อผู้ประกอบการท่ีใช้ไม้ผิดกฎหมายต่อไป 
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สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงาน เม่ือเวลา 17.00 น. ของวันท่ี 17 มีนาคม 2564 ท่ีบริเวณหลวงหมายเลข 11 ท้องท่ีหมู่ 3 บ้านปางเคาะ 
ตําบลไทรย้อย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายสักรินทร์ ปัญญาใจ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ ร่วมกับ นายประสิทธิ 
ท่าช้าง ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ นายเสน่ห์ แสนมูล ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาป่าไม้แพร่, พร้อมเจ้าหน้าท่ีชุด
ปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็ว, ฝ่ายปกครองอําเภอเด่นชัย, เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.เด่นชัย สนธิกําลังร่วมกันสกัดรถกระบะ ทราบชื่อนายจุฑาพงศ์ อายุ 26 ปี 
ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นคนขับรถ โดยได้รับแจ้งว่ามีการขนไม้ผิดกฎหมายเข้ามาในพ้ืนท่ี เจ้าหน้าท่ีจึงได้ร่วมกันสกัดรถคันดังกล่าว ตรวจสอบ
เบื้องต้นพบว่าบรรทุกไม้สักแปรรูปมาท้ังหมด 47 แผ่น ปริมาตร 2.38 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงคนขับรถให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนไม้มาจากจังหวัด
ลําปาง เพ่ือมาส่งท่ีจังหวัดแพร่ ได้รับค่าจ้าง 3,000 บาท เพ่ิงทําเป็นคร้ังแรก ระหว่างทางมีรถนําขับมาตลอดทาง ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีจะได้ทําการขยาย
ผลเพ่ือตามตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

นายสักรินทร์ ปัญญาใจ ผู้อํานวยการส่วนป้องกันและปราบปราม ท่ี 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้ กล่าวว่า การจับกุมคร้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีได้สนธิกําลังหลายฝ่าย 
ติดตามผู้ลักลอบตามที่มีการร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถจับกุมได้ จะได้ทําการสอบสวนหาข้อเท็จจริงท่ีมาของไม้ในจังหวัดลําปาง และ
นําไปส่งให้ ผู้ประกอบการในจังหวัดแพร่ท่ีหมู่บ้านใด ใครเป็นผู้ซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เชียงใหม่-สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ชี้แจงข้อเรียกร้องชาวม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่ 

18/03/2021 admin 

 

เชียงใหม่-สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ชี้แจงข้อเรียกร้องชาวม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

จากเหตุการณ์ท่ีชาวบ้านในพ้ืนท่ีม่อนแจ่มปิดล้อมเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ในขณะตรวจตราพ้ืนท่ีม่อนแจ่ม ในช่วงเช้าของวันท่ี 15 มี.ค. 2564 บริเวณม่อนแจ่ม 
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากไม่พอใจท่ี เจ้าหน้าท่ีป่าไม้สั่งการระงับไม่ไห้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่(ก่ออิฐถือปูน
ขนาด2-3ชั้น)ในพ้ืนท่ีม่อนแจ่มซ่ึงอยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาโรงแรมและรีสอร์ท และต่อมานายอําเภอแม่ริมได้เข้าเจรจากับกลุ่มชาวบ้าน จึงได้มีการ
ปล่อยตัวเจ้าหน้าท่ี 6 คน และมีข้อเรียกร้อง 4 ข้อ คือ 

1. ขอให้ระงับการดําเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน กรณี ราษฎรสร้างท่ีอยู่อาศัยจํานวน 3 ราย 

2. ขอให้ราษฎรในพ้ืนท่ีสามารถสร้างท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีทํากินของตนเองได้ 

3. ขอให้เร่งพิสูจน์สิทธิท่ีดิน ตามมติครม. 30 มิถุนายน 2541 และ 11 พฤษภาคม 2542 

4. ขอให้เร่งดําเนินการตามคําวินิฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี ม่อนแจ่ม 

 



สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ในฐานะส่วนราชการท่ีดูแลพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ีม่อนแจ่ม ขอชี้แจ้งประเด็นท่ีมี
การเรียกร้องของกลุ่มชาวบ้าน โดยแจ้งว่า ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีม่อนแจ่มให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชะลอการดําเนินคดีกับ
ราษฎรท่ีสร้างท่ีอยู่อาศัยจํานวน 3 ราย เพ่ือนํากรณีการสร้างท่ีอยู่อาศัยดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะทํางานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพ้ืนท่ี
อําเภอแม่ริมเพ่ือพิจารณานั้น 

ข้อเท็จจริงเจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินคดีในกรณีท่ีตรวจพบว่ามีการสร้างอาคารท่ีพักขนาดใหญ จํานวน 3 ราย(ก่ออิฐิถือปูน3ชั้นบนพ้ืนท่ีลาดชันประมาณ 
30-45องศา) และอยู่ระหว่างสั่งระงับการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบข้อมูล จํานวน 3 ราย เหตุการณ์วันนี้เกิดเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีได้เข้าไประงับยับย้ังการ
ก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารขนาดใหญ่(ก่ออิฐถือปูน2-3ชั้น)ดังกล่าว 

ส่วนประเด็นตามข้อเรียกร้องกรณีท่ีราษฎรจะสร้างท่ีอยู่อาศัย ให้เสนอเรื่องให้คณะทํางานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพ้ืนท่ีซ่ึงมีอําเภอแม่ริม
เป็นประธานเพ่ือพิจาราณานั้น 

เร่ืองนี้ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ได้มีการเสนอไว้แล้วในท่ีประชุมท่ีมีส่วนราชการต่างๆ ร่วมประชุมเม่ือวันท่ี 8 มี.ค.64 

สําหรับกรณีการพิสูจน์สิทธิตาม มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และมติ ครม. 11 พ.ค. 42 ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วเม่ือปี 52 และเม่ือปี 62 เจ้าหน้าท่ีเข้า
พ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการตรวจสอบตามแผนงาน คทช. แต่ชาวบ้านม่อนแจ่มปฏิเสธไม่ให้เข้าพ้ืนท่ีและหลังจากนี้จะมีแผนเข้าดําเนินการเม่ือชุมชนได้ข้อ
ยุติให้เจ้าหน้าท่ีเข้าสํารวจพ้ืนท่ี 

และประเด็นหลังจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคําวินิจฉัยให้แก้ปัญหาพ้ืนท่ีม่อนแจ่ม คณะทํางานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพ้ืนท่ีอําเภอแม่ริม 
ได้มีการนําเร่ืองคําวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมหารือไปแล้วเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทําร่าง
แผนแม่บท (ระยะเวลา 120 วัน ตามคําวินิฉัย) 

สํานักจัดการทรัพนาการป่าไม้ท่ี1เชียงใหม่ขอยืนยันว่าได้ชี้แจงและเเจ้งให้ท่ีประชุมส่วนราชการท่ีมีผู้แทนชุมชนร่วมประชุมทราบถึงข้อจํากัดการใช้
พ้ืนท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ําชั้น 1A มาโดยตลอดและการใช้พ้ืนท่ีต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษและสิ่งปฏิกูลท่ีไม่มี
แผนการจัดการรวมท้ังการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ต้องเป็นไปตามระเบียบกฏหมายซ่ึงจะได้นําเข้าหารือในท่ีประชุมท่ีมีนายอําเภอแม่ริม เป็น
ประธานและหัวหน้าโครงการหลวงเป็นเลขานุการต่อไป 
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ช่วงระหว่างวันท่ี 1 – 17 มีนาคม 2564 ฝ่ายปกครองอําเภอสบเมย ร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี มส.6 (อําเภอสบเมย) อุทยานแห่งชาติสาละวิน 
พร้อมท้ังผู้นําหมู่บ้านและภาคประชาชน ดําเนินกิจกรรม “ชิงเก็บ ลดเผา” ในระดับหมู่บ้าน ท่ีสนใจขับเคลื่อนกิจกรรม ได้แก่ บ้านแม่สามแลบ หมู่ท่ี 1 
ต.แม่สามแลบ และบ้านห้วยไก่ป่า หมู่ท่ี 4 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

การดําเนินกิจกรรม ฝ่ายปกครองอําเภอสบเมย ได้ลงพ้ืนท่ีหมู่บ้าน ท้ัง 2 แห่ง ทําการสาธิตวิธีการอัดใบไม้แห้งให้ผู้นําหมู่บ้าน และภาคประชาชนได้
นําไปขยายผล โดยการเก็บรวบรวมใบไม้แห้งในพ้ืนท่ี และทําการอัดใบไม้ร่วมกับส่วนราชการ ก่อนจะรวบรวมใบไม้ท่ีผ่านการอัดแล้ว มาท่ีหน่วย
ป้องกันรักษาป่า ท่ี มส.6 (อําเภอสบเมย) ซ่ึงทําหน้าท่ีอํานวยความสะดวก เตรียมขนส่งไปขายท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป 

โดยผลการปฏิบัติ สามารถรวบรวมใบไม้แห้งท่ีอัดแล้ว พร้อมส่งขาย ปริมาณรวม 1,062 กิโลกรัม (โดยประมาณ) ท่ีบ้านแม่สามแลบ หมู่ท่ี 1 ต.แม่
สามแลบ อัดใบไม้แห้งได้ปริมาณ 758 กิโลกรัม (โดยประมาณ) และ บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ท่ี 4 ต.กองก๋อย อัดใบไม้แห้งได้ปริมาณ 304 กิโลกรัม 
(โดยประมาณ) และยังมีใบไม้แห้งท่ีอยู่ระหว่างทยอยอัดอีกจํานวนหนึ่ง 

ท้ังนี้ อําเภอสบเมย ยังอยู่ระหว่างการอัดและรวบรวมใบไม้แห้ง ตามกิจกรรม “ชิงเก็บ ลดเผา” ในระดับหมู่บ้านแห่งอ่ืน ซ่ึงจะได้ดําเนินการต่อไปใน
พ้ืนท่ี 
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หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สะเรียง หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี มส.5 อําเภอแม่สะเรียง (นปพ.แม่สะเรียง) ตามคําสั่งการของนายสมจินต์  
เนตรประดิษฐ หัวหน้า นปพ.แม่สะเรียง ให้นําเจ้าหน้าท่ีออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับป่าไม้พร้อมท้ังลาดตระเวนไฟป่า 
บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งขวา บ้านแม่จ๋อน ตําบลบ้านกาศ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างการออกตรวจตามลําห้วย 
แม่จ๋อนด้วยทางเท้า ได้ตรวจพบมีกลุ่มควันไฟ บริเวณป่าข้างทางลําห้วย มีรถจักรยานยนต์จอดท้ิงไว้ จํานวน 3 คัน เจ้าหน้าท่ีจึงได้เดินไปหาจุดกลุ่ม
ควันไฟ พบชาย 1 คน กําลังต้มน้ําทําให้ไฟลุกลาม ส่วนชายอีก 3 คน กําลังโค่นไม้สักและกําลังตัดทอนไม้ด้วยเลื่อยมือ เม่ือชายท้ัง 4 คน เห็น
เจ้าหน้าท่ี จึงได้ว่ิงหลบหนีไม่สามารถควบคุมตัวไว้ได้ ได้ตรวจพบไม้ถูกโค่นล้มคาตอจํานวน 2 ต้น และบางส่วนถูกตัดทอนเป็นท่อนๆ 

จากการตรวจบริเวณท่ีเกิดเหตุพบอุปกรณ์ในการกระทําผิดหลายรายการ โดยเฉพาะพบกุญแจรถจักรยานยนต์ เม่ือนํากุญแจท่ีตรวจพบในบริเวณ
โค่นไม้มาเสียบรถจักรยานยนต์ท่ีจอดท้ิงไว้ในลําห้วยสามารถเปิดได้ เม่ือเปิดใต้เบาะรถได้พบบัตรประจําตัวประชาชน เงินสด จํานวน 2,720 บาท 
และสมุดคู่มือรถ จึงเชื่อได้ว่าเป็นของผู้กระทําผดิท่ีว่ิงหลบหน ี

เจ้าหน้าท่ีเห็นว่าเป็นการกระทําผิดกฎหมายทั้ง ตัดโค่นไม้,ทําไม้,แปรรูปไม้,มีไม้สักท่อนไว้ในครอบครองและเผาป่า จึงได้ทําการตรวจยึดไม้สักท่อน ท่ี
เกิดเหตุ พร้อมท้ังรถจักรยานยนต์ท้ัง 3 คัน รวบรวมพยานหลักฐานท้ังหมดท่ีตรวจพบและเงินสด,บัตรประจําตัวประชาชน,บัตร ATM,สมุดคู่มือรถ ส่ง
มอบให้พนักงานสอบสวน สภ.แม่สะเรียง เพ่ือนําหลักฐานท่ีหน่วยฯส่งมอบให้ นําตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย 

สําหรับไม้สักท่อนของกลางยังไม่สามารถนําออกมาจากท่ีเกิดเหตุ เนื่องด้วยจะเป็นเวลาพลบค่ํา อีกท้ังเป็นไม้ดิบ และมีขนาดโต จึงจะได้วางแผนใน
การเข้าไปนําของกลางมาเก็บรักษาไว้ท่ีหน่วยฯ ต่อไป 
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ไฟป่า "เชียงใหม่" ยังน่าห่วง ฝุ่น PM 2.5 ยังคงเกินค่ามาตรฐาน เฮลิคอปเตอร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สนับสนุนการบินบรรทุกน้ําเพ่ือโปรย
น้ําในการดับไฟป่าในพ้ืนท่ี 

เฮลิคอปเตอร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ชนิด AS 350 B2 ได้รับการร้องขอจากศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
จังหวัดเชียงใหม่ในการสนับสนุนการบินบรรทุกน้ําเพ่ือโปรยน้ําในการดับไฟป่าในพ้ืนท่ี อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หลังจากมีการตรวจพบจุดความร้อน
บริเวณบนดอยสูงยากต่อการเดินเท้าเข้าไปดับไฟ โดยนักบินได้บินไปตักน้ําในอ่างเก็บน้ําพ้ืนท่ีใกล้เคียง แล้วบินท้ิงน้ําท้ังหมด จํานวน 15 เท่ียว รวม
ประมาณ 7,500 ลิตร จะสามารถดับไฟป่าได้ หลายสิบไร่ 

ขณะที่เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ริม ร่วมกันตรวจสอบจุดความร้อนจากดาวเทียม ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม พิกัด บ้าน
ข้ีเหล็กน้อย หมู่ท่ี 1 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากนั้นได้เข้าทําการดับไฟป่าจนดับสนิท 

ส่วนเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษเหย่ียวไฟน่าน ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษเหย่ียวไฟศูนย์เชียงใหม่ ได้เข้าดับไฟป่าบริเวณ บริเวณป่าห้วยบง บ้าน
ทุ่งแดง หมู่1 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ พ้ืนท่ีเสียหาย กว่า420ไร่ 1งาน 95 ตร.ว. เป็นพ้ืนท่ีป่าอุทยานแห่งชาติหายประมาณ 7 ไร่ สาเหตุคาด
ว่าไฟป่าเกิดจากการหาของป่าของชาวบ้านและจะได้ทําบันทึกดําเนินคดีเพ่ือหาตัวผู้กระทําผิดรายนี้ต่อไป 

ท้ังนี้ ทางเทศบาลตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ ได้นํารถบรรทุกน้ําออกมาฉีดพ่นละอองน้ํา และฉีดล้างตามถนนภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ถนน
ทางหลวงสายหลัก และบริเวณหน้าสถานท่ีราชการ เพ่ือเป็นการลดค่าฝุ่นละอองในอากาศและฝุ่นละอองตามผิวการจราจร 

อย่างไรก็ตามศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานผลการตรวจวัด ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้(18มี.ค.) ท่ีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.ช้างเผือก ต.ศรีภภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ วัดค่า Pm 2.5 ได้ 66-67 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสีส้ม เร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนสถานีตรวจวัด ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ วัดค่า Pm2.5 ได้ 53 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสีส้ม ส่วนสถานีตรวจวัด ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วัดค่า Pm2.5 ได้ 56 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
อยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนการจัดอันดับอากาศแย่ท่ีสุดของโลกของเว็ปไซต์ Air Visual จากการตรวจวัดเม่ือช่วง 08.00 น. ท่ีผ่านมา 
จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ท่ี 161 US AQI อยู่ในอันดับ 8 ของโลก 

 

 

 

 

 



 

 

 

อุบลราชธานี - เหิมหนักลุ่มมอดไม้ข้ามชาติ ลอบขนไม้มงคลออกนอกประเทศกลางวันแสกๆ เจ้าหน้าท่ีเข้ายึดทันที เผ่น ท้ิงของกลางลงเรือข้ามฝั่ง
แม่น้ําโขงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน มูลค่าร่วม 3 แสนบาท 

18 มีนาคม 2564 หลังจากท่ีได้รับรายงานจากสายลับว่า จะมีการลักลอบขนไม้พะยูงข้ามไปส่งยังฝั่งประเทศเพ่ือนบ้าน ว่าท่ีร้อยตรีศรายุทธ เจียร
มาศ นายอําเภอนาตาล จึงได้ประสานไปยัง พ.ต.อ.รัชพล เสริมศรัณย์ ผกก.สภ.นาตาล นายไชยศักด์ิ ทุมวงษ์ปลัดอําเภอนาตาลและพ.ต.ท.วรจักร 
จันทาทอง สว.สส.สภ.นาตาล พร้อมด้วย สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.นาตาล ท่ี 23 สนธิกําลังกับเจ้าท่ีทหาร กกล.สุรนารี,ทหารพราน ร้อย ทพ.2309 
เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ชุดสืบสวนสภ.นาตาล และเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อบ.3 โพธ์ิไทรร่วมกันออกตรวจ   

ท่ีบริเวณริมแม่น้ําโขง หมู่ท่ี 9 บ้านดอนงิ้ว ตําบลนาตาล อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี สามารถยึดไม้พะยูง ถากกลม จํานวน 45 ท่อน 
ปริมาตร 0.562 ลูกบาศก์เมตร ค่าภาคหลวง 89.92 บาท มูลค่าของกลาง 281,000 บาท แต่ผู้ต้องหาอาศัยความชํานาญในพ้ืนท่ีหลบหนี ข้ึนเรือ
กลับฝั่งประเทศเพ่ือนบ้านทันที ชุดจับกุมจึงได้ทําการตรวจยึด และนําของกลางท้ังหมดส่ง สภ.นาตาล เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต่อไป นับว่าเป็น
กลุ่มมอดไม้ท่ีกล้าหาญมาก ไม่เกลงกลัวต่อกฎหมายจึงได้กล้านําออกนอกราชอาณาจักร ในตอนกลางวันแสกๆ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันท่ี 18 มี.ค. 64 เวลาประมาณ 07.30 น. ภายใต้การอํานวยการของ ว่าท่ีร้อยตรีศรายุทธ   เจียรมาศ  นายอําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  
พ.ต.อ.รัชพล  เสริมศรัณย์ ผกก.สภ.นาตาล  สั่งการให้นายไชยศักด์ิ ทุมวงษ์  ปลัดอําเภอนาตาล และ พ.ต.ท.วรจักร  จันทาทอง สว.สส.สภ.นาตาล  
พร้อมด้วย สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.นาตาล ท่ี 23 สนธิกําลังกับเจ้าท่ีทหาร กกล.สุรนารี  ทหารพราน ร้อย ทพ.2309 เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ชุดสืบสวนสภ.
นาตาล และเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อบ.3 โพธ์ิไทร ทําการตรวจยึดไม้พะยูง ถากกลม จํานวน 45 ท่อน ปริมาตร 0.562  ลูกบาศก์
เมตร ค่าภาคหลวง 89.92 บาท มูลค่าของกลาง 281,000 บาท โดยทําการตรวจยึดได้ท่ีบริเวณริมแม่น้ําโขง หมู่ท่ี 9 บ้านดอนงิ้ว ตําบลนาตาล 
อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี แต่ผู้ต้องหาอาศัยความชํานาญในพ้ืนท่ีหลบหนีไปได้  ชุดจับกุมจึงได้ทําการตรวจยึด และนําของกลางส่ง สภ.นาตาล  
เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต่อไป   

ท้ังนี้ ฝ่ายปกครองอําเภอนาตาล ได้รับแจ้งจากสายลับว่า จะมีขบวนการค้าไม้พะยูงข้ามชาติ นําไม้พะยูงมาลงเรือท่ีบ้านดอนงิ้ว ตําบลนาตาล 
อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือนําข้ามแม่น้ําโขงส่งไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึงหลังรับแจ้ง ฝ่ายปกครองอําเภอนาตาล จึงได้สนธิกําลัง
หน่วยข้างเคียง  เพ่ือเดินทางไปตรวจสอบยังจุดท่ีได้รับแจ้ง เม่ือไปถึง ไม่พบกลุ่มพ่อค้าไม้  คาดว่าคงไหวตัวทัน จึงรีบขับรถหนีออกไป คงพบแต่ท่อน
ไม้พะยูงของกลาง ดังกล่าวข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เม่ือเวลา 09.00 น.ของวันท่ี 18 มี.ค.64 นายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้เป็นประธานในพิธีตามโครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้
เสริมสร้างรักผืนป่ามรดกโลกห้วยขาแข้ง โดย พระครูปลัดสมนึก สุธมมถิรสทโธ เจ้าอาวาสวัดจันทารามท่าซุง เป็นประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมนาย คณิต รัตนวัฒน์กุล ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี นายธนิตหนูย้ิม
ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 12 นครสวรรค์ ดร.จักรกฤษ สิงห์ธนสาร ผู้อํานวยการส่วนควบคุมไฟป่าสํานักพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 12 จังหวัด
นครสวรรค์ พันเอกสุรพัศม์ นําชัยนุ่งรัศมี รองผอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี พันเอกณพัฒน์ ปกป้อง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี15 สํานักงาน
พัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นายวัชรพงค์ ภาณุรัฐสนิธรณ์ ปลัดอําเภอรักษาการแทนนายอําเภอลานสัก นายสุทิน ภู่เกตุ ปลัดอําเภอ
ลานสักหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอําเภอลานสัก หัวหน้าหน่วยข้าราชการ ชุดเจ้าหน้าท่ีสถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง 
ชุดเจ้าหน้าท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี อน.8 กรมป่าไม้  ทังนี้ยังมีหน่วยงานของกรมป่าไม้ และกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี ร่วมรับมอบสิ่งของยังชีพให้กับหน่วยงานจํานวน26หน่วยงาน เพ่ือเจ้าหน้าท่ีเกือบ
700คน ตามโครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้เสริมสร้างรักผืนป่ามรดกโลกห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี 

 

เนื่องด้วยเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งรวมกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นพ้ืนท่ีมรดกทางธรรมชาติของโลก 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมคร้ังท่ี 15 ณ เมืองคาร์เต ประเทศตูนีเซีย เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีพ้ืนท่ี
ครอบคลุมอําเภอลานสัก อําเภอห้วยคต อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และอําเภออุ้มผางจังหวัดตาก ปัจจุบันนี้เนื้อท่ีตามลักษณะภูมิประเทศ
ประมาณ 2 ล้านไร่ หน่วยงานส่วนกลางกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชและสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุทัยธานีสังกัด ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานีโดยเจ้าหน้าท่ีท้ัง 26 หน่วยงานจํานวน 700 คนได้สนธิ
กําลังปฏิบัติภารกิจตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

โดยเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ปัจจุบันมี 250 คนแต่รับผิดชอบดูแลผืนป่ามรดกแห่งนี้คนละประมาณ 10 ไร่ ต่อคนเพ่ือดูแล
ทรัพย์สินท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนไทยและท่ัวโลก และออกลาดตระเวนเดินป่าในแต่ละคร้ัง แต่ละคนต้องเตรียมของออกไป



จากบ้าน เพ่ือทําหน้าท่ีปกป้องผืนป่าด้วยจิตวิญญาณของคนรักสัตว์ และถือว่าเป็นหน้าท่ีหลักสําคัญท่ีต้องปฏิบัติทุกวัน ประกอบกับการดูแลควบคุม
การมีกองทุนสวัสดิการเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ก่อต้ังโดยสมาชิกในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเงินเพียงเล็กน้อยเพื่อบริหารเป็น
ทุนการศึกษาช่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีงานบวชงานมงคลของสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงมีการบริหาร กองทุนนี้โดยเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานกันเองและเม่ือ
หน่วยงานภาคสนาม 26 หน่วยงานดังกล่าวทราบว่ามีโครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้เสริมสร้างรักผืนป่ามรดกโลกห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี
โครงการนี้มีคุณค่าอเนกอนันต์เติมเต็มให้กําลังใจกับเจ้าหน้าท่ีเป็นอย่างย่ิงโดยไม่ย่อท้อ 

 

ท้ังนี้สิ่งของท้ังหมดท่ีได้รับมอบ ทางหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าท่ี 26 หน่วยงานกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชและสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขอขอบคุณศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี9 มูลนิธิหลวงพ่อปาน พระมหาวีระ 
ถาวโรและวัดจันทารามท่าซุง คร้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยงาน พร้อมทําหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายโดยทําหน้าท่ีปกป้องดูแลสมบัติอันล้ําค่ามรดกโลก
ห้วยขาแข้งแห่งนี้ เต็มความสามารถทั้งกําลังกายและกําลังใจ และรวมถึง ความสําคัญของผืนป่า ได้รับการเติมเต็มด้วยอาหารสิ่งของท่ีใช้เป็น
ส่วนกลางในหน่วยงานอาหาร ยารักษาโรค ของใช้ในชีวิตประจําวันและเคร่ืองดํารงชีพนั้นมีความสําคัญกับหน่วยงานดังกล่าว 

 


