
สรุปขาวประจําในวันที่ 25 ก.พ. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- 'บ๊ิกปด'สงหนังสือถึง'ชวน'ขอตัว'เอ'คดีรุกปา (มติชน 25 กุมภาพันธ 2564 หนา 15) 

- ตร.ขอตัว'เอ'สงอัยการคดีรุกปา (ขาวสด 25 กุมภาพันธ 2564 หนา 10) 

- ตร.ขอตัวปารีณาสงอัยการ (ไทยโพสต 25 กุมภาพันธ 2564 หนา 3) 

- ปารีณา'สะทานผบ.ตร.รอนหนังสือถึงปธ.สภาฯขอตัวสงอัยการคดี (แนวหนา 25 กุมภาพันธ 2564 หนา 1,2) 

- 'คอลัมน ขาวสั้นทันโลก: ลอบแปรรูปไม (ไทยรัฐ 25 กุมภาพันธ 2564 หนา 12) 

ขาวเว็บไซต 

"วราวุธ"มอบนโยบายการบริหารจัดการไฟปา-เปดตัวโครงการ "ชิงเก็บ ลดเผา" (เดลินิวส 24 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.dailynews.co.th/article/827365 
ทส.ตีปบโครงการ“ชิงเก็บ ลดเผา”รับมือไฟปาหมอกควันป64 (ขาวสด 24 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6020032 
"ทส."เปดโครงการ“ชิงเก็บ ลดเผา” รับมือไฟปา หมอกควัน ป64 (สยามรัฐ 24 กุมภาพันธ 2564) 
https://siamrath.co.th/n/222769 
"วราวุธ" เปดตัวโครงการบริหารจัดการเช้ือเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" อยางเปนทางการ เพ่ือแกปญหาไฟปาหมอกควันและฝุน 
PM 2.5 ในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 24 กุมภาพันธ 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210224140353520 
ยืด “ธัญญา” คุมอุทยาน– “ชีวะภาพ” ขึ้นรองฯ ปาไม (ไทยรัฐ 24 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.thairath.co.th/news/society/2038808 
ผบ.ตร.ทําหนังสือถึงปธ.สภา ขอตัว'ปารีณา'สงฟองรุกปา (เดลินิวส 25 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.dailynews.co.th/politics/827393 
‘ผบ.ตร.’ สงหนังสือถึง ‘ชวน’ ขอตัว ‘ปารีณา’ สงอัยการ คดีฟารมไกรุกปา (มติชน 24 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2595039 
ผบ.ตร.รอนหนังสือถึง ‘ปธ.ชวน’ ขอตัว ‘ปารีณา’ สงอัยการ คดีฟารมไกรุกปา 1,700 ไร (ขาวสด 24 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6019723 
ผบ.ตร.รอนหนังสือ ปธ.สภา ขอตัว “ปารีณา” สงอัยการ หลัง บก.ปทส.สั่งฟองรุกปา (ผูจัดการออนไลน24 กุมภาพันธ 2564) 
https://mgronline.com/politics/detail/9640000018494 
ปปช.สอบงบไฟปา (สยามรัฐ 24 กุมภาพันธ 2564) 
https://siamrath.co.th/n/222555 
ยึดไมในปาสงวนฯ"แมสอด" (Nation22 24 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.nationtv.tv/main/content/378816740 
ลําปางหมอกควันพุง หลังไฟปาลุกไหมพ้ืนที่เกษตร (มีคลิป) (มติชน 24 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.matichon.co.th/region/news_2595028 
ศูนยปาไมอุตรดิตถ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบการกระทําผิดกม.วาดวยการปาไม (สยามรัฐ 24 กุมภาพันธ 2564) 
https://siamrath.co.th/n/222845 
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15691
วันที่: พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 15(ขวา)

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กปั๊ด'ส่งหนังสือถึง'ชวน'ขอตัว'เอ๋'คดีรุกป่า

รหัสข่าว: C-210225020027(25 ก.พ. 64/05:58) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.20 Ad Value: 18,920 PRValue : 56,760 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11047
วันที่: พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ตร.ขอตัว'เอ๋'ส่งอัยการคดีรุกป่า

รหัสข่าว: C-210225012106(25 ก.พ. 64/05:28) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 17.37 Ad Value: 19,107 PRValue : 57,321 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8871
วันที่: พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ตร.ขอตัวปารีณาส่งอัยการ

รหัสข่าว: C-210225008016(25 ก.พ. 64/04:20) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 38.40 Ad Value: 28,800 PRValue : 86,400 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14547
วันที่: พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: 'ปารีณา'สะท้านผบ.ตร.ร่อนหนังสือถึงปธ.สภาฯขอตัวส่งอัยการคดีรุกป่า1.7พันไร่

รหัสข่าว: C-210225005031(25 ก.พ. 64/06:04) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 36 Ad Value: 32,400 PRValue : 97,200 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23046
วันที่: พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ลอบแปรรูปไม้

รหัสข่าว: C-210225039091(24 ก.พ. 64/08:49) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 7.43 Ad Value: 8,173 PRValue : 24,519 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนา มอบนโยบายการบริหารจัดการไฟป่า และเปิดตัวโครงการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซ่ึงได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม จํานวน 69 โครงการ วงเงิน 66 ล้านบาท นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
หมอกควันไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ อันนําไปสู่การบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละอองในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นประธาน เปิดการสัมมนามอบนโยบายการบริหาร
จัดการไฟป่า และเปิดตัวโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ เป็นโอกาสสําคัญท่ีทําให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัด ทส. 
และ เครือข่าย ทสม. เพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างย่ังยืน และปรับเปลี่ยน เป็น “ชุมชนวิถีใหม่ ลดฝุ่น หยุดเผา เพ่ือเรา 
เพ่ือโลก” 

นายวราวุธ เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ท่ัวโลกในปัจจุบัน ทําให้มีการล็อกดาวน์ 
และการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เพ่ือยับย้ังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผล
ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลง อีกท้ัง ทําให้รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป อาทิ การสวมใส่หน้ากากเม่ือออกนอก
บา้น การทํางานจากที่บ้าน (Work from Home) การซ้ือขายสินค้าและบริการผ่านระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Online Business) การเรียนการ
สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online Learning) เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ัง สถานบริการต่างๆ และสถานท่ีท่องเท่ียวต้องปิดให้บริการ กลายเป็นชีวิตวิถี
ใหม่ หรือ New Normal ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดการฟ้ืนตัวมากข้ึน และการฟ้ืนตัวแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Recovery) เป็นแนวทางท่ีประเทศไทยและท่ัวโลก ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาส่ิงแวดล้อมสําคัญท่ียังคงเวียนกลับมาทุกปี คือ ปัญหาฝุ่นละออง ไฟป่า และหมอกควัน ซ่ึงในการดําเนินชีวิตวิถีใหม่นี้ เราทุก
คนจะปรับตัวเพ่ือป้องกันและรองรับกับปัญหาน้ีได้อย่างไร 

ดังนั้นสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต ไม่ว่าเราจะดําเนินกิจกรรมใด ๆ ล้วนส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ท้ังสิ้น และบางคร้ังเราได้ทําร้าย
สิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว ท้ังทางตรงและทางอ้อม ดังเช่นปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนในวง
กว้าง มีสาเหตุสําคัญมาจากการกระทําของมนุษย์ โดยจากข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยเกิดจุดความร้อนสะสม (Hot Spot) ประมาณ 
30,000 จุด โดยจุดความร้อนส่วนใหญ่เกิดข้ึนในภาคเหนือ และเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ มากท่ีสุด รองลงมา เป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ี



เกษตร ตามลําดับ ความรุนแรงของไฟป่าท่ีเกิดข้ึน ยังส่งผลให้เกิดพ้ืนท่ีเผาไหม้สะสมในวงกว้าง โดยในปีท่ีผ่านมา ในพ้ืนท่ีภาคเหนือมีพ้ืนท่ีเผาไหม้
สะสมมากถึง 9 ล้านไร่ และยังส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ปกคลุมท่ัวพ้ืนท่ี ซ่ึงหากนํามาคิดต้นทุนค่าเสียโอกาสทาง
เศรษฐกิจจากไฟป่า และค่าเสียโอกาสด้านสิ่งแวดล้อมจากการสูญเสียป่า มีมูลค่ามากถึงประมาณ 5,000 – 10,000 ล้านบาทต่อปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 
2563) ดังนั้น การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไฟป่าอย่างเข้มข้นในทุกพ้ืนท่ี จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในปี 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เร่งดําเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
ต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา เช่น วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 เปิดศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จัดต้ังโดยคณะอนุกรรมการสื่อสารการ
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานศูนย์ฯ มีหน้าท่ีในการติดตาม 
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง รวบรวมข้อมูลของเครือข่ายจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีและรายงานสู่สาธารณะ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารท่ี
เกี่ยวข้อง อาทิ ปริมาณการจราจร สภาพอุตุนิยมวิทยา คุณภาพอากาศของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พิกัดจุดความร้อนในพ้ืนท่ีป่า การประเมินและ
รายงานปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เชิงพ้ืนท่ี โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น, วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 ผมได้เป็นประธานเปิดโครงการลดปริมาณ
เชื้อเพลิง “ชิงเก็บเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป่า” นําร่องใน 10 จังหวัดภาคเหนือ เพ่ือป้องกันและควบคุมไฟป่า และการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า 
รวมท้ังมีการส่งเสริมชุมชนให้นําเชื้อเพลิงไปแปรรูปสร้างรายได้อีกด้วย 

 

ขณะนี้ทาง ทส. ได้ประสานขอความร่วมมือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ไปยังหน่วยงานระดับพ้ืนท่ีของกระทรวงมหาดไทยท่ัวประเทศ เพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนภารกิจท่ีสําคัญทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนท่ี มี 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น
ละออง PM 2.5 2) ปลูกป่าต้นน้ํา 3) จัดทําท่ีดินทํากิน และ 4) การขอใช้พ้ืนท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้ังนี้ ทส. ยังคงต้องปฏิบัติงานเชิงรุก ภายใต้
นโยบาย ทส. ยกกําลัง 2 บวก 4 อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการลดปริมาณเชื้อเพลิง (Fuel Reduction) ซ่ึงเป็นเทคนิคการลดความรุนแรงของไฟป่า 
ด้วยวิธีการ “ชิงเก็บ” ท้ังในพ้ืนท่ีป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รวมท้ังป่าชุมชนในพ้ืนท่ี 
สิ่งสําคัญของการ “ชิงเก็บ” ก็เพ่ือให้มีการนําเชื้อเพลิงท่ีเก็บได้ ไปสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี เช่น ผลิตเป็นถ่านอัดก้อน 
ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง นําไปทําปุ๋ยหมัก หรือ นําไปทําเป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น เราต้องสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ตระหนักว่า สิ่งท่ี
กําลังเผา สามารถนําไปแปรรูปได้ และเทคนิควิธีการ “ชิงเก็บ” นี้ จะช่วยลดการเผา ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาฝุ่นละอองจากหมอกควันไฟป่าใน
พ้ืนท่ีภาคเหนืออีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทส.ตีปี๊บโครงการ“ชิงเก็บ ลดเผา”รับมือไฟป่าหมอกควันปี64 

 
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดตัว 2 โครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา” – เครือข่าย ทสม.ประกาศความพร้อมรับมือปัญหาไฟป่า หมอกควัน
ช่วงหน้าแล้งปีนี้ ใน 17 จว.ภาคเหนือ และ 3 จว.อีสาน โดยมอบนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีสิ่งแวดล้อมจังหวัด- ภาค มุ่งสร้างความเข้าใจบูรณาการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไปในทิศทางเดียวกัน บรรเทาปัญหาลดโอกาสเกิดไฟป่า การเผา และหมอกควันฝุ่น 

เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ ท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ
บริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมกล่าวมอบนโยบายการบริหารจัดการไฟป่าให้กับเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบว่า ช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายนของทุกปี ซ่ึงเข้าสู่ฤดูแล้ง หลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มักประสบปัญหาหมอกควัน ท่ีมีสาเหตุสําคัญจากการเผาพื้นท่ีเกษตรและไฟป่า รวมท้ังหมอกควันท่ีข้ามแดนมาจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและทําลายสิ่งแวดล้อม ท่ีผ่านมารัฐบาลตระหนักและวางแนวทางแก้ปัญหามาต่อเนื่องโดยตลอด ท้ัง
มาตรการควบคุมการเผา และมาตรการป้องกัน 

ในปี พ.ศ.2564 ทส. ยังคงต้องปฏิบัติงานเชิงรุก ภายใต้นโยบาย ทส. ยกกําลัง 2 บวก 4อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการลดปริมาณเชื้อเพลิง ซ่ึงเป็น
เทคนิคการลดความรุนแรงของไฟป่า ด้วยวิธีการ “ชิงเก็บ” ท้ังในพ้ืนท่ีป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ รวมท้ังป่าชุมชนในพื้นท่ีสิ่งสําคัญของการ “ชิงเก็บ” ก็เพ่ือให้มีการนําเชื้อเพลิงท่ีเก็บได้ ไปสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างประโยชน์
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี เช่น ผลิตเป็นถ่านอัดก่อน ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง นําไปทําปุ๋ยหมัก หรือนําไปทําเป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น เราต้อง
สร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักว่า สิ่งท่ีกําลังเผา สามารถนําไปแปรรูปได้ และเทคนิควิธีการ “ชิงเก็บ” นี้จะช่วยลดการเผา ซ่ึงเป็นสาเหตุ
หนึ่งของปัญหาฝุ่นละอองจากหมอกควันไฟป่าในพ้ืนท่ีภาคเหนืออีกด้วย 

ดังนั้น จึงอยากเน้นยํ้า ให้หน่วยงานในสังกัด ทส. รวมท้ังเครือข่าย ทสม. บูรณาการการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 1) เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบุกรุกทําลายป่า การเผาป่า ให้เป็นเครือข่ายดูแลรักษาป่า 2) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี ให้เข้ามา
ช่วยกันแก้ไขปัญหา 3) จัดระเบียบการเผา และระบบการแจ้งเตือน 4) ลดเชื้อเพลิงในการเกิดไฟป่า ในรูปแบบของการ “ชิงเก็บ ก่อนเผา” เน้นการ
เก็บขนเชื้อเพลิงออกจากพ้ืนท่ีป่า เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าให้กับชุมชน 5) การเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และนําเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ 
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

ผมต้องขอขอบคุณ กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินทุนเพ่ือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ท่ีได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ โครงการ
บริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และ3 จังหวัด



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วงเงิน 42 ล้านบาท และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
จํานวน 49 แห่ง วงเงิน 24 ล้านบาท 

“ท้ังนี้ ให้ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้ัง ๒๐ จังหวัด และเครือข่าย ทสม. ตลอดจนสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ีเกี่ยวข้อง 
เร่งรัดดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการท่ีต้ังไว้รวมท้ังจะต้องมีการติดตามประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเราจะต้องบรรลุผล
สําเร็จท่ีต้ังไว้ให้ได้ ดังนี้ 1)การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพ้ืนท่ีให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าและช่วยกันดูแลป่า ไม่น้อยกว่า 370 เครือข่าย 
2) ลดจุดความร้อน (Hot Spot) ลงให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 3) จัดเก็บเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป่าให้ได้จังหวัดละ ไม่น้อยกว่า 100 ตัน สําหรับ 10 
จังหวัดพ้ืนท่ีเป้าหมาย 4) นําเชื้อเพลิงไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 5) ปลูกต้นไม้เพ่ิม ไม่น้อยกว่า 70,000ต้น 6) เกิด แผน กฎ กติกา ในการบริหาร
จัดการไฟป่า ไม่น้อยกว่า 130 ฉบับ” รมว.ทส.กล่าวยํ้าท้ิงท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดตัว 2 โครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา” – เครือข่าย ทสม.ประกาศความพร้อมรับมือปัญหาไฟป่า หมอกควัน
ช่วงหน้าแล้งปีนี้ ใน 17 จว.ภาคหนือ และ 3 จว.อีสาน โดยมอบนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีสิ่งแวดล้อมจังหวัด- ภาค มุ่งสร้างความเข้าใจบูรณาการ
ปฎิบัติงานในพ้ืนท่ีไปในทิศทางเดียวกัน บรรเทาปัญหาลดโอกาสเกิดไฟป่า การเผา และหมอกควันฝุ่น 

เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ ท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ
บริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมกล่าวมอบนโยบายการบริหารจัดการไฟป่าให้กับเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบว่า ช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายนของทุกปี ซ่ึงเข้าสู่ฤดูแล้ง หลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มักประสบปัญหาหมอกควัน ท่ีมีสาเหตุสําคัญจากการเผาพื้นท่ีเกษตรและไฟป่า รวมท้ังหมอกควันท่ีข้ามแดนมาจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและทําลายสิ่งแวดล้อม ท่ีผ่านมารัฐบาลตระหนักและวางแนวทางแก้ปัญหามาต่อเนื่องโดยตลอด ท้ัง
มาตรการควบคุมการเผา และมาตรการป้องกัน 

ในปี พ.ศ.2564 ทส. ยังคงต้องปฏิบัติงานเชิงรุก ภายใต้นโยบาย ทส. ยกกําลัง 2 บวก 4อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการลดปริมาณเชื้อเพลิง ซ่ึงเป็น
เทคนิคการลดความรุนแรงของไฟป่า ด้วยวิธีการ “ชิงเก็บ” ท้ังในพ้ืนท่ีป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ รวมท้ังป่าชุมชนในพื้นท่ีสิ่งสําคัญของการ “ชิงเก็บ” ก็เพ่ือให้มีการนําเชื้อเพลิงท่ีเก็บได้ ไปสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างประโยชน์
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี เช่น ผลิตเป็นถ่านอัดก่อน ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง นําไปทําปุ๋ยหมัก หรือนําไปทําเป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น เราต้อง
สร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักว่า สิ่งท่ีกําลังเผา สามารถนําไปแปรรูปได้ และเทคนิควิธีการ “ชิงเก็บ” นี้จะช่วยลดการเผา ซ่ึงเป็นสาเหตุ
หนึ่งของปัญหาฝุ่นละอองจากหมอกควันไฟป่าในพ้ืนท่ีภาคเหนืออีกด้วย 

ดังนั้น จึงอยากเน้นยํ้า ให้หน่วยงานในสังกัด ทส. รวมท้ังเครือข่าย ทสม. บูรณาการการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 1) เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบุกรุกทําลายป่า การเผาป่า ให้เป็นเครือข่ายดูแลรักษาป่า 2) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี ให้เข้ามา
ช่วยกันแก้ไขปัญหา 3) จัดระเบียบการเผา และระบบการแจ้งเตือน 4) ลดเชื้อเพลิงในการเกิดไฟป่า ในรูปแบบของการ “ชิงเก็บ ก่อนเผา” เน้นการ
เก็บขนเชื้อเพลิงออกจากพ้ืนท่ีป่า เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าให้กับชุมชน 5) การเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และนําเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ 
เข้ามาช่วยในการปฎิบัติงานในพ้ืนท่ี ผมต้องขอขอบคุณ กองทุนสิ่งแวดล้อม แหล่งเงินทุนเพ่ือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ท่ีได้ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 17 



จังหวัดภาคเหนือ และ3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วงเงิน 42 ล้านบาท และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทสม. ในการจัดการ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 49 แห่ง วงเงิน 24 ล้านบาท 

 
“ท้ังนี้ ให้ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้ัง ๒๐ จังหวัด และเครือข่าย ทสม. ตลอดจนสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ีเกี่ยวข้อง 
เร่งรัดดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการท่ีต้ังไว้รวมท้ังจะต้องมีการติดตามประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเราจะต้องบรรลุผล
สําเร็จท่ีต้ังไว้ให้ได้ ดังนี้ 1)การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพ้ืนท่ีให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าและช่วยกันดูแลป่า ไม่น้อยกว่า 370 เครือข่าย 
2) ลดจุดความร้อน (Hot Spot) ลงให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 3) จัดเก็บเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป่าให้ได้จังหวัดละ ไม่น้อยกว่า 100 ตัน สําหรับ 10 
จังหวัดพ้ืนท่ีเป้าหมาย 4) นําเชื้อเพลิงไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 5) ปลูกต้นไม้เพ่ิม ไม่น้อยกว่า 70,000ต้น 6) เกิด แผน กฎ กติกา ในการบริหาร
จัดการไฟป่า ไม่น้อยกว่า 130 ฉบับ” รมว.ทส.กล่าวยํ้าท้ิงท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"วราวุธ" เปิดตัวโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" อย่างเป็นทางการ เพ่ือแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

24 ก.พ. 2564 | เข้าชม : 154 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เปิดตัวโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" อย่างเป็นทางการ เพ่ือ
แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการไฟป่าและเปิดตัวโครงการ
บริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน "ชุมชน
วิถีใหม่ ลดฝุ่น หยุดเผา เพ่ือเรา เพ่ือโลก" ของปีนี้ เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการหมอกควันไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ นําสู่การบรรเทาความรุนแรง
ของสถานการณ์ฝุ่นละอองในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาเหตุของฝุ่นละออง PM 2.5 ท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย์ในการจุด
ไฟเผาในท่ีโล่งจนเกิดจุดความร้อน (Hotspot) มากสุดในภาคเหนือ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ีเกษตร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จําเป็นต้องคุมเข้มการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไฟป่าในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ โดยใช้
มาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบาย "ทส. ยกกําลัง 2 บวก 4" ท่ีเน้นการลดปริมาณเชื้อเพลิง ซ่ึงเป็นเทคนิคการลดความรุนแรงของไฟป่า 
ด้วยวิธีการชิงเก็บในพ้ืนท่ีป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และป่าชุมชนในพ้ืนท่ีต่างๆ ปีนี้เน้นการ 
"ชิงเก็บ" แทนการ "ชิงเผา" เพ่ือนําเชื้อเพลิงท่ีเก็บได้ไปสร้างมูลค่าเพ่ิม และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี เช่น ผลิตเป็นถ่านอัดก้อน ผลิต
เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง นําไปทําปุ๋ยหมัก หรือนําไปทําเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ  

ท้ังนี้ ต้ังเป้าลดจุดความร้อน (Hotspot) ลงให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 // จัดเก็บเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป่าให้ได้จังหวัดละไม่น้อยกว่า 100 ตัน นําร่องใน
พ้ืนท่ี 10 จังหวัด // ปลูกต้นไม้เพ่ิมไม่น้อยกว่า 700 ต้น // สร้างแผนการบริหารจัดการไฟป่าไม่น้อยกว่า 130 ฉบับ // สร้างเครือข่ายภาค



ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมเฝ้าระวังไฟป่าและช่วยกันดูแลป่าไม่น้อยกว่า 370 เครือข่าย ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบุกรุกทําลายป่า
การเผาป่าให้เป็นเครือข่ายดูแลรักษาป่า พร้อมจัดระเบียบการเผาและระบบการแจ้งเตือน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวยํ้าว่า สิ่งสําคัญต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเห็นว่าสิ่งท่ีนําไปเผา หรือกําลัง
เผาสามารถนํามาแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ โดยใช้เทคนิคการชิงเก็บจะช่วยลดการเผาสาเหตุของฝุ่นละอองหมอกควันไฟป่าในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
และลดเชื้อเพลิงการเกิดไฟป่าลงได้ หลังปีท่ีผ่านมาประเทศไทยเกิดจุดความร้อน (Hotpot) ประมาณ 30,000 จุด โดยเฉพาะภาคเหนือมีพ้ืนท่ีเผา
ไหม้สะสมมากถึง 9 ล้านไร่ จนเกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมท่ัวพ้ืนท่ี หากคิดเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจจากไฟป่าและ
ค่าเสียโอกาสด้านสิ่งแวดล้อมจากการสูญเสียป่าสูงถึง 5,000 ถึง 10,000 บาทต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยืด “ธัญญา” คุมอุทยาน–“ชีวะภาพ” ขึ้นรองฯ ป่าไม้ 

 

 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงนามในคําสั่งแต่งต้ังข้าราชการระดับ 9 นักบริหารต้น (รองอธิบดี
และผู้ช่วยปลัด ทส.) จํานวน 8 คน ประกอบด้วย นายพิชิต สมบัติมาก ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) ขอนแก่น ป่าไม้
แพร่ รุ่น 28 เป็นผู้ช่วย ปลัด ทส. นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผอ.กองกลาง ซ่ึงถือเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของ ทส.เพราะมีอายุเพียง 40 ปีต้นๆ โดยเพ่ิงขยับ
จาก ผอ.กองการบิน สํานักปลัด ทส.มาเป็น ผอ.กองกลาง เม่ือเดือน ก.พ.2563 ข้ึนเป็นผู้ชว่ยปลัด ทส. นายอภิชัย เอกวนากุล ผอ.อนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ป่าไม้แพร่ รุ่น 26 เป็นรองอธิบดี ทช. น.ส.พรศรี สุทธนารักษ์ ผอ.กองจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง กรมควบคุมมลพิษ เป็น รองอธิบดี ทช. นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ 

ผอ.สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช กรมอุทยานฯวนศาสตร์ รุ่น 47 เป็นรองอธิบดีกรมอุทยานฯ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สํานักป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ วนศาสตร์ รุ่น 48 อดีตหัวหน้าพยัคฆ์ไพร เป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสวัสด์ิ อ้ันเต้ง ผอ.สํานักบริหารกลาง 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ป่าไม้แพร่ รุ่น 24 เป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และนายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผอ.ทรัพยากร น้ํา ภาค 4 เป็น
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

วันเดียวกันคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติต่ออายุราชการในตําแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่ง ชาติฯ ให้กับนายธัญญา เนติธรรมกุล เป็นสมัยท่ี 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เม่ือวันท่ี 24 ก.พ. รายงานข่าวจากรัฐสภา ระบุว่า เม่ือวันท่ี 8 ก.พ. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ทําหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เร่ืองการขออนุญาตเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รับรายงานจาก
กองบัญชาการสอบสวนกลาง กรณี นายสุรเชษฐ์ สีแดงรักษา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้รับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมป่าไม้ ร้องทุกข์กล่าวโทษ
กับพนักงานสอบสวน กองกํากับการ 5 กองบังคับการปราบปรามกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดําเนินคดีกับ น.ส.
ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.เขต 3 จ.ราชบุรี กรณีตรวจพบว่ามีการบุกรุก ยึดถือ ครอบครองท่ีดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริเวณท้องท่ี หมู่ 6 ต.
รางบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี และนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน 
สถานีตํารวจภูธรจอมบึง จ.ราชบุรี ให้ดําเนินคดีกับ น.ส.ปารีณา ข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 1,700 ไร่ เหตุเกิดท่ีบริเวณฟาร์มไก่ เขาสน
ฟาร์ม เลขท่ี 109 หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง เป็นคดีอาญา 448/2562 ลงวันท่ี 21 พ.ย. 2562   

ท้ังนี้ ต่อมาได้มีการโอนสํานวนการสอบสวนให้กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสอบสวนฝ่าย
เดียวเป็นคดีอาญาท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2563 และมีการแต่งต้ังคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ตามคําสั่งท่ี 36/2563 ลงวันท่ี 15 ม.ค. 2563 
ทําการสอบสวนรอบรวมพยานหลักฐานทางคดี ปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่า น.ส.ปารีณา ซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทําความผิดตามข้อ
กล่าวหาและได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา จึงมีความจําเป็นต้องเรียกตัวในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญา เพ่ือส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อมสํานวน
การสอบสวน  
หนังสือระบุต่อว่า ด้วยเหตุท่ีปัจจุบันอยู่ระหว่างสมัยประชุมรัฐสภา ดังนั้นสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงขออนุญาตออกหมายเรียกสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรรายดังกล่าวให้มายังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายดังท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 ต่อไป   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
“ผบ.ตร.” ส่งหนังสือถึง “ชวน” ขอตัว “ปารีณา” ส่งอัยการ คดีฟาร์มไก่รุกป่า 

เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ รายงานข่าวจากรัฐสภา ระบุว่า เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาารตํารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)  
ได้ทําหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เร่ืองการขออนุญาตเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า ด้วยสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติได้รับรายงานจากกองบัญชาการสอบสวนกลาง กรณีนายสุรเชษฐ์ สีแดงรักษา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้รับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม
ป่าไม้ ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน กองกํากับการ 5 กองบังคับการปราบปรามกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้ดําเนินคดีกับ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.เขต 3 จ.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กรณีตรวจพบว่ามีการบุกรุก ยึดถือ 
ครอบครองท่ีดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริเวณท้องท่ี หมู่ 6 ต.รางบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี และนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่าย
ประชาชนต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรจอมบึง จ.ราชบุรี ให้ดําเนินคดีกับ น.ส.ปารีณา ข้อหาบุก
รุกป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 1,700 ไร่ เหตุเกิดท่ีบริเวณฟาร์มไก่ เขาสนฟาร์ม เลขที่ 109 หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง เป็นคดีอาญา 448/2562 ลง
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 

ท้ังนี้ ต่อมาได้มีการโอนสาํนวนการสอบสวนให้กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อสอบสวนฝ่ายเดียว
เป็นคดีอาญาท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2563 และมีการแต่งต้ังคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ตามคําสั่งท่ี 36/2563 ลงวันท่ี 15 มกราคม 
2563 ทําการสอบสวนรอบรวมพยานหลักฐานทางคดี ปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่า น.ส.ปารีณา ซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทําความผิดตาม
ข้อกล่าวหาและได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา จึงมีความจําเป็นต้องเรียกตัวในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญาเพ่ือส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อม
สํานวนการสอบสวน 

หนังสือระบุต่อว่า ด้วยเหตุท่ีปัจจุบันอยู่ระหว่างสมัยประชุมรัฐสภา ดังนั้นสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงขออนุญาตออกหมายเรียกสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรรายดังกล่าวให้มายังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายดังท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ต่อไป 

 

 

 

 

 



 

ผบ.ตร.ร่อนหนังสือถึง ‘ปธ.ชวน’ ขอตัว ‘ปารีณา’ ส่งอัยการ คดีฟาร์มไก่รุกป่า 1,700 ไร่ 

 
24 ก.พ. 2564 - 17:04 น. 

ผบ.ตร.ร่อนหนังสือถึง ‘ปธ.ชวน’ ขอตัว ‘ปารีณา’ ส่งอัยการ คดีฟาร์มไก่รุกป่า 1,700 ไร่ เหตุยังอยู่ระหว่างสมัยประชุมรัฐสภา จึงขออนุญาตออก
หมายเรียก 

เม่ือวันท่ี 24 ก.พ. รายงานข่าวจากรัฐสภาระบุว่า เม่ือวันท่ี 8 ก.พ.ท่ีผ่านมา พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ทําหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาฯ เร่ืองการขออนุญาตเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

โดยระบุว่า ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รับรายงานจากบช.ก. กรณีนายสุรเชษฐ์ สีแดงรักษา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้รับมอบอํานาจจาก
อธิบดีกรมป่าไม้ ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนกองกํากับการ 5 กองบังคับการปราบปราม กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้ดําเนินคดีกับน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.เขต 3 จ.ราชบุรี กรณีตรวจพบว่ามีการบุกรุก ยึดถือ ครอบครองท่ีดินของรัฐโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย บริเวณท้องท่ี ม.6 ต.รางบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 

และนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน สภ.จอมบึง จ.ราชบุรี ให้
ดําเนินคดีกับน.ส.ปารีณา ข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 1,700 ไร่ เหตุเกิดท่ีบริเวณฟาร์มไก่ เขาสนฟาร์ม เลขที่ 109 ม.6 ต.รางบัว อ.จอม
บึง เป็นคดีอาญา 448/2562 ลงวันท่ี 21 พ.ย.62 

หนังสือระบุว่า ต่อมาได้โอนสํานวนการสอบสวนให้กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอบสวน
ฝ่ายเดียวเป็นคดีอาญาท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 13 ม.ค.63 และแต่งต้ังคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคําสั่งท่ี 36/2563 ลงวันท่ี 15 ม.ค.63 ทําการ
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทางคดี 

ปรากฏหลักฐานอันเชื่อได้ว่า น.ส.ปารีณา ซ่ึงเป็นส.ส.กระทําความผิดตามข้อกล่าวหา และมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา จึงมีความจําเป็นต้อง
เรียกตัวในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญา เพ่ือส่งไปยังพนักงานอัยการ พร้อมสํานวนการสอบสวน ด้วยเหตุท่ีปัจจุบันยังอยู่ระหว่างสมัยประชุมรัฐสภา 
ดังนั้นสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงขออนุญาตออกหมายเรียกส.ส.รายดังกล่าวให้มายังพนักงานสอบสวน เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการทาง
กฎหมายดังท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ต่อไป 

 

 

 



 

 
“บิ๊กปั๊ด” ร่อนหนังสือถึง “ประธานชวน” ขอตัว “ปารีณา” ส่งอัยการ หลัง บก.ปทส.สั่งฟ้องคดีฟาร์มไก่รุกป่าสงวน จ.ราชบุรี 1,700 ไร่ 

วันนี้ (24 ก.พ.) รายงานข่าวจากรัฐสภา ระบุว่า เม่ือวันท่ี 8 ก.พ. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ได้ทําหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เร่ืองการขออนุญาตเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รับรายงานจากกองบัญชาการ
สอบสวนกลาง กรณีนายสุรเชษฐ์ สีแดงรักษา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้รับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมป่าไม้ ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวน กองกํากับการ 5 กองบังคับการปราบปรามกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดําเนินคดีต่อ น.ส.ปารีณา ไกร
คุปต์ ส.ส.เขต 3 จ.ราชบุรี กรณีตรวจพบว่ามีการบุกรุก ยึดถือ ครอบครองท่ีดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริเวณท้องท่ี หมู่ 6 ต.รางบัว อ.
เมืองฯ จ.ราชบุรี และนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน สถานี
ตํารวจภูธรจอมบึง จ.ราชบุรี ให้ดําเนินคดีต่อ น.ส.ปารีณา ข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 1,700 ไร่ เหตุเกิดท่ีบริเวณฟาร์มไก่ เขาสนฟาร์ม 
เลขท่ี 109 หมู่ท่ี 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง เป็นคดีอาญา 448/2562 ลงวันท่ี 21 พ.ย. 2562 

ท้ังนี้ ต่อมาได้มีการโอนสํานวนการสอบสวนให้กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสอบสวนฝ่าย
เดียว เป็นคดีอาญาท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2563 และมีการแต่งต้ังคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ตามคําสั่งท่ี 36/2563 ลงวันท่ี 15 ม.ค. 
2563 ทําการสอบสวนรอบรวมพยานหลักฐานทางคดี ปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่า น.ส.ปารีณา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทําความผิดตามข้อ
กล่าวหาและได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา จึงมีความจําเป็นต้องเรียกตัวในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญาเพื่อส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อมสํานวน
การสอบสวน 

หนังสือระบุต่อว่า ด้วยเหตุท่ีปัจจุบันอยู่ระหว่างสมัยประชุมรัฐสภา ดังนั้น สํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงขออนุญาตออกหมายเรียกสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรรายดังกล่าวให้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายดังท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ต่อไป 

 



 

 
ปปช.แม่ฮ่องสอน ลุยตรวจการทําแนวป้องกันไฟป่า งบประมาณ 46 ล้านบาทป้องปรามการทุจริต โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณ จัดทํา
แนวกันไฟแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพิษจํานวน 46 ล้านบาทเศษ พ้ืนท่ีความยาวทําแนวกันไฟในทุกอําเภอรวม 2,408 กิโลเมตร ไกลกว่า 
ระยะทาง แม่ฮ่องสอน – ปัตตานี ระยะทาง 1,979 กม 

.เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายชนก มากพันธ์ รอง ผวจ .แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ผู้แทนสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวม 12 หน่วยงาน ได้เดินทางมาร่วมประชุมตามแผนการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเชิงรุกจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณีป้องกันการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษหมอกควันในอากาศ ซ่ึงจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ. ห้องประชุม สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โดยในท่ีประชุม พตท. ดร. ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แจ้งต่อส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องว่า 
ตามแผนการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติ ในปีงบประมาณใหม่นี้ ทราบว่ามีการจัดสรรงบประมาณลงมาค่อนข้างมากเพ่ือดําเนินการ
จัดทําแนวกันไฟในพ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีป่ามากถึง 70 % ซ่ึงตรงนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเข้ามายังสํานักงาน ป.ป.ช. ตนจึงได้เชิญหน่วยงานเข้ามาบูรณาการร่วมกันตรวจสอบว่า หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
มีการทําแนวกันไฟไปมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้หรือไม่ มีการจัดจ้างในลักษณะอย่างไร ท้ังนี้เพ่ือให้ได้เนื้องานเหมาะสมกับ
งบประมาณท่ีจัดสรรลงไป และสามารถแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้อย่างแท้จริง 

 
หลังการประชุมในช่วงสาย ได้บูรณาการกันออกตรวจสอบการทําแนวกันไฟในเขตรับผิดชอบของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 เขตอุทยาน
แห่งชาติ ในพ้ืนท่ี ต.ผาบ่อง และ ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยตรวจสอบดูท้ังสภาพการทําแนวกันไฟของเก่าเม่ือ 1 – 2 ปี และการทําแนวกัน
ไฟในปีงบประมาณใหม่ ซ่ึงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าในปีงบประมาณใหม่มีเพียงการทําแนวกันไฟในเขตบ้านปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 
บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ําตกแม่สุรินทร์ท่ีเสร็จเรียบร้อยตามความกว้าง 8 เมตร และความยาว 40 กิโลเมตรท่ีระบุไว้ตามแผน ส่วนพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ อยู่
ระหว่างการดําเนินการทําแนวกันไฟตามระยะเวลาท่ีกําหนด 



นายกัมปนาท ประจงพิมพ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า การทําแนวกันไฟจะต้องถากถางพ้ืนท่ีให้เตียน เป่าเชื้อเพลิงออก
ให้กว้างอยู่ระหว่าง 8-10 เมตร ตามสภาพพ้ืนท่ี โดยเฉลี่ยต่อคนทําแนวกันไฟได้ประมาณ 100 เมตรต่อวัน มีการเข้าไปสํารวจพ้ืนท่ีก่อนทําแนวกัน
ไฟ อันดับแรกเน้นทําแนวกันไฟในพ้ืนท่ีอาศัยของสัตว์ป่า และพืชพันธ์ท่ีสําคัญ ซ่ึงจะต้องมีการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าอย่างเข้มงวด รองลงมาเป็น
บริเวณพ้ืนท่ีป่าท่ีเกิดไฟไหม้บ่อยครั้งตามสถิติ ส่วนพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ จะดูความเหมาะสมในแต่ละปี ฉะนั้นการทําแนวกันไฟแต่ละแนวจะมีท้ังการทําแนว
กันไฟพลาดผ่านแนวเดิม และการทําแนวกันไฟในพ้ืนท่ีสํารวจใหม่ แต่ท้ังนี้จะต้องดูงบประมาณท่ีจัดสรรลงมาเพราะแต่ละปีมีจํานวนไม่เท่ากัน ซ่ึง
ปัจจุบันทําแนวกันไฟอยู่ท่ี 5,028 บาท ต่อ 1 กิโลเมตร 

พ.ต.ท. ดร. ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวหลังตรวจสอบดูการทําแนวกันไฟแล้วว่า “ ใน
ปี 2564 มีงบประมาณจากกรมป่าไม้ งบยุทธศาตร์จังหวัดและงบจากโควิดจัดสรรลงมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพ่ือจัดทําแนวกันไฟแก้ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันพิษจํานวน 46 ล้านบาทเศษ พ้ืนท่ีความยาวทําแนวกันไฟในทุกอําเภอรวม 2,408 กิโลเมตร ซ่ึงจากการตรวจสอบพบว่าหน่วยงานที่
รับผิดชอบอยู่ระหว่างกระจายทําแนวกันไฟในทุกอําเภอ ในลักษณะการจ้างเหมาเสียส่วนใหญ่ แต่มีข้อสังเกตว่าการทําแนวกันไฟระบุเฉพาะเป็น
อําเภอ แต่ไม่ระบุว่าทําท่ีใดอย่างไร ซ่ึงตรงนี้อาจทําให้มีโอกาสทับซ้อนกันได้ 

ท้ังนี้การทําแนวกันไฟถ้าได้รับงบประมาณมาแล้วทํากันอย่างจริงจังจะสามารถป้องกันไฟป่าท่ีลุกลามอย่างรุนแรงได้ ตรงน้ีทาง ป.ป.ช. จึงมีการเขียน
แผนบูรณาการข้ึนมาเพ่ือดูแลการป้องกันไฟป่าในระยะ 3 ปี ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องออกตรวจสอบทุกเดือน เป็นการตรวจป้อมปรามให้มีการ
จัดซ้ือจัดจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ ป้องกันการทับซ้อน และดูว่าทําทันหรือล่วงเวลาเสี่ยงกับการเกิดไฟป่าหรือไม่ เพ่ือให้ได้แนวกันไฟท่ี
เป็นประโยชน์ และคุ้มค่ากับงบประมาณแผ่นดิน และสามารถลดปัญหาไฟป่าและมลพิษให้แก่ชาวแม่ฮ่องสอนได้อย่างแท้จริง 

แหล่งข่าว อดีตข้าราชการในแม่ฮ่องสอน ระบุว่า งบทําแนวกันไฟ เป็นการละลายงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ เหตุผลคือ การทําแนวกันไฟ เม่ือ
ทําเสร็จ ใบไม้ในป่าก็ร่วงหล่นลงมาทับแนวกันไฟท่ีทําไว้ โดยไม่มีใครหวนกลับไปดูแลแนวกันไฟท่ีเคยทําไป ในอดีต การทําแนวกันไฟ ได้มีการมอบ
งบให้กับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านไปดําเนินการทําแนวกันไฟกันเอง ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีการเข้าไปตรวจสอบ ทําบ้างไม่ทําบ้าง จึงทําให้ไม่ได้ผลสัมฤทธ์ิ
ของงานตามเป้าหมายที่วางไว้และส่อท่ีจะมีการทุจริตอย่างกว้างขวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยึดไม้ในป่าสงวนฯ"แม่สอด" 
24 ก.พ. 2564 

 
ตาก- เจ้าหน้าท่ีอุทยาน ร่วมกับตํารวจ ปทส. บุกยึดไม้บริเวณป่าท้ายบ้าน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด เผยคนร้ายชิงตัดก่อนประกาศเป็น
เขตอุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญ 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญ อ.พบพระ จ.ตาก และเจ้าหน้าท่ีกองกํากับการ 4กองบังคับการปราบปรามการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กก.4. บก.ปทส.)โดยการอํานวยการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. 
พร้อมเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าแม่ละเมา และเจ้าหน้าท่ีสายตรวจปราบปรามสายที่ 1สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 (สบอ.14) จ.ตาก 

โดยได้ทําการตรวจยึดไม้แดงแปรรูปจํานวน 43 แผ่นปริมาตร 0.84 ลูกบาศก์เมตรค่าเสียหายของรัฐ 8,400 บาท ไม้ยางแปรรูปจํานวน 119 แผ่น
ปริมาตร 2.28 ลูกบาศก์เมตร ค่าเสียหายของรัฐ 22,800 บาท และไม้แดงท่อนจํานวน 7 ท่อน ปริมาตร 3.89 ลูกบาศก์เมตร ค่าเสียหายของรัฐ 
38,900 บาท 

 
เหตุเกิดบริเวณป่าท้ายบ้านห้วยผักกูด หมู่ 8 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอดซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเตรียมการอุทยานแห่งชาติ
น้ําตกพาเจริญ โดยในระหว่างเดินทางเข้าไปตรวจสอบพบคนร้ายได้อาศัยความชํานาญในพ้ืนท่ีหลบหนีไป จึงได้ร่วมกันทําการบันทึกตรวจยึดและ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง นําส่งเจ้าพนักงานสอบสวน สภ.พบพระ เพ่ือดําเนนิคดีตามกฎหมายต่อไป 

สําหรับการลักลอบตัดไม้ดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีคาดว่าน่าจะเป็นการลักลอบตัดไม้ เพ่ือชิงนําไม้ออกไปก่อนท่ีจะมีการประกาศเป็นพ้ืนท่ีป่าอุทยาน
แห่งชาติน้ําตกพาเจริญ 

 

 



 

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจําปี 2564 

 

 

 
24 ก.พ. 2564 | เข้าชม : 7 

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชน จัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจําปี 
2564 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชนถึงอันตรายและผลกระทบของควันท่ีเกิดจากไฟป่า 

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจําปี 2564 โดยมีนายกมล 
นวลใย ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วยภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รวมท้ังเยาวชนในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเชียงใหม่กว่า 200 คนเข้าร่วม 

ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1(เชียงใหม่) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้นประชาชนตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
ปัญหาไฟป่า เกิดความร่วมมือร่วมใจในทุกภาคส่วน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ให้ปลอด
ควันพิษจากไฟป่า เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่า ลดควันไฟท่ีเกิดจากการเผาป่า รวมท้ังสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ



ความตระหนักให้แก่ประชาชนถึงอันตรายและผลกระทบของควันท่ีเกิดจากไฟป่าตลอดจนเป็นการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากการงด
การจุดไฟเผาป่า 

ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กําชับประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยราชการ องค์กรเอกชน ร่วมกันสร้างความตระหนักปัญหา
หมอกควันไฟป่าปัญหาหมอกควันปกคลมุในช่วงหน้าแล้งของทุกปี มีสาเหตุมาจากการเตรียมพ้ืนท่ีทางการเกษตร การล่าสัตว์ การเผาเพื่อหาของป่า 
ทําให้หมอกควันแผ่ปกคลุมท่ัวเมือง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพร่างกาย รวมถึงการช่วยกันลดการเผา ลดค่า P.M. 2.5 เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อม่ันให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานอุปกรณ์และยานพาหนะ ให้มีศักยภาพสูงสุดในการเข้าปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลําปางหมอกควันพุ่ง หลังไฟป่าลุกไหม้พื้นท่ีเกษตร 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - 16:36 น. 

 
ลําปางหมอกควันพุ่ง หลังไฟป่าลุกไหม้พ้ืนท่ีเกษตร 

เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท่ี จ.ลําปาง ชุดปฏิบัติการพิเศษเหย่ียวไฟประจําฐานปฏิบัติการเหย่ียวไฟแม่ทะ จ.ลําปาง ได้ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีอุทยาน
แห่งชาติเขลางค์บรรพต และหน่วยสนับสนุนดับไฟป่ากรมป่าไม้ท่ีมาจากศูนย์ปฎิบัติการ จ.นครราชสีมา ตลอดจนประชาชนเครือข่ายจิตอาสาผาลาด 
และเจ้าหน้าท่ีตํารวจตู้ยามแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ได้รีบเข้าดับไฟที่กําลังลุกไหม้พ้ืนท่ีการเกษตร เขตบ้านผาลาด ม.4 บ้านผาลาด ต.พระบาท อ.เมือง  
จ.ลําปาง ไฟได้โหมไหม้อย่างหนัก เจ้าหน้าท่ีจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าดับ พร้อมประสานให้รถน้ําในพ้ืนท่ี อ.แม่ทะ ได้เข้ามาช่วยดับ  
จนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ พ้ืนท่ีถูกเผาไปกว่า 20 ไร่ 

ด้านศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ซ่ึงดูแลผืนป่าเขตรอยต่อ จ.ลําปาง และ จ.สุโขทัย  
เข้าตรวจสอบจุดฮอตสปอต หรือจุดความร้อน ตามพิกัดตามเทียม ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย โดยพบการเกิดไฟไหมป่าในเขตพ้ืนท่ี  
จ.ลําปาง จํานวน 10 จุด ดังนี้ พิกัดบริเวณเนินเขา ป่าห้วยแม่ปะยาง เขตบ้านท่าอุดม ม.9 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลําปาง, บริเวณป่าห้วยแม่ขะมืด และ
ป่าห้วยแม่ปะ เขตบ้านปางกุ่ม ม.4 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลําปาง, บริเวณป่าดอยผาแดง เขตบ้านแม่อิบ ม.3 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง, บริเวณเนินเขา ป่า
ห้วยแม่อาง เขตรอยต่อบ้านปางงุ้น ม.6 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ และ อ.เถิน จ.ลําปาง 

เจ้าหน้าท่ีจึงต้องทํางานอย่างหนัก โดยได้ร่วมกับราษฎรจิตอาสาดับไฟป่า, เจ้าหน้าท่ีหน่วยพิทักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ในการเร่งเดิน
เท้าเข้าไปตรวจสอบ และเร่งดับ โดยพบผืนป่าถูกเผาไปกว่า 45 ไร่ ซ่ึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้บางส่วน แต่บางพ้ืนท่ีไม่สามารถเข้าไปดับได้ 
เพราะสภาพป่าอยู่บนเขาสูงชัน อีกท้ังไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้าง และอาจจะเป็นอันตราย จึงได้ร่วมกันทําแนวกันไฟป่า พร้อมติดตามสถานการณ์ 
หากลามมาในจุดท่ีเข้าดับได้ ก็จะเข้าดําเนินการทันที ส่วนสาเหตุนั้น ยังมาจากปัญหาเดิมๆ คือ หาของป่าแล้วจุดไฟเผา สําหรับพ้ืนท่ี จ.ลําปาง พบ
จุดฮอตสปอตสะสมต้ังแต่เดือนมกราคมถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 จํานวน 2,151 จุดแล้ว 

ด้านค่าเฉลี่ยฝุ่น PM 2.5 วันนี้ สูงข้ึนกว่าวันก่อนหน้า โดยวันนี้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัติโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี จ.
ลําปาง รายงานค่าอยู่ระหว่าง 58-81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานท้ัง 4 สถานีตรวจวัด ใน อ.เมือง และ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 
คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม เร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยวัดค่าได้สูงสุดท่ี ต.พระบาท อ.เมือง ซ่ึงเป็นเขตตัวเมืองลําปาง 81 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงจากค่าเฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมาน้ัน จึงทําให้พ้ืนท่ี จ.ลําปาง ท้ังในเขตตัวเมืองลําปาง และในต่างอําเภอ ขาวโพลนเห็นฝุ่นหมอกควันปก
คลุมพ้ืนท่ีไปท่ัวบริเวณ 

 

 



 

 
เม่ือเวลา 10.00 น. วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ท่ี 3 (ลําปาง) กรมป่าไม้ สั่งการให้ ว่าท่ี ร.ต. บุญสืบ เซ่งบุญต๋ัน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายธนาพงษ์ นุ่นลอย นักวิชาการป่าไม้
ปฏิบัติการ และ เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ศปม.อต. ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเชิงรุก กระตุ้นจิตสํานึกให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นถึงปัญหาและ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากหมอกควันไฟป่า เนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ท้องท่ีอําเภอนํ้าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

 


