
สรุปขาวประจําในวันที่ 26 ม.ค. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวเว็บไซต 

- ชกหลังขาว (ไทยรัฐ 27 มกราคม 2565 หนา 7) 
- "จตุพร" คุมเขมการใชประโยชนปาสงวนฯ (ไทยรัฐ 27 มกราคม 2565 หนา 7) 
- รุกปาสมุย (ขาวสด 27 มกราคม 2565 หนา 2) 
- ขาวรอบอาณาจักร: ตรวจบอขยะเทศบาลทําผิดเง่ือนไข (ไทยรัฐ 27 มกราคม 2565 หนา 10) 

ขาวเว็บไซต 

“ลุงพล-ปาแตน”ขึ้นศาลนัดสืบพยาน คดีครอบครองไมหวงหาม (เดลินิวส 25 มกราคม 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/700375/ 
อช.เขาพระวิหาร สนธิกําลังจับหนุมใหญลักลอบตัดไมหวงหาม (บานเมือง 25 มกราคม 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/crime/267070 
ตร.ปทส.ลุยตรวจบอขยะ อปท.ขอใชพ้ืนที่ปาสกัดหมอกควันฝุนพิษ เจอบอ ทต.แมทะ เผาคาตา  
(ผูจัดการออนไลน 26 มกราคม 2565) 
https://mgronline.com/local/detail/9650000008268 
ตํารวจ ปทส. รวมกับกรมปาไม ตรวจสอบบอขยะทั่วประเทศ พบทําผิดเง่ือนไขทําลายสิ่งแวดลอม แถมมีบุกรุกพ้ืนที่ปา
สงวนอีกเพียบ (ชอง7HD 25 มกราคม 2565) 
https://news.ch7.com/detail/545783 
 

https://www.dailynews.co.th/news/700375/
https://www.banmuang.co.th/news/crime/267070
https://mgronline.com/local/detail/9650000008268
https://news.ch7.com/detail/545783


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23382
วันที่: พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ล่าง)

คอลัมน์: ชกหลังข่าว

รหัสข่าว: C-220127039126(26 ม.ค. 65/06:15) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 16.54 Ad Value: 18,194 PRValue : 54,582 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23382
วันที่: พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: "จตุพร" คุมเข้มการใช้ประโยชน์ป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-220127039119(26 ม.ค. 65/06:19) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 31.50 Ad Value: 34,650 PRValue : 103,950 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11383
วันที่: พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างขวา)

ภาพข่าว: รุกป่าสมุย

รหัสข่าว: C-220127037042(26 ม.ค. 65/07:36) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.54 Ad Value: 11,594 PRValue : 34,782 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23382
วันที่: พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: ตรวจบ่อขยะเทศบาลทำผิดเงื่อนไข

รหัสข่าว: C-220127039103(26 ม.ค. 65/05:50) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.56 Ad Value: 8,316 PRValue : 24,948 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
เม่ือวันท่ี 25 ม.ค. นายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล  น.ส.สมพร หลาบโพธ์ิ หรือ ป้าแต๋น พร้อมด้วย นายสมเกียรติ โรจนวรกมล ทนายความ  เดินทาง
มาข้ึนศาลจังหวัดมุกดาหาร นัดสืบพยานนัดแรก พร้อมด้วยพยานประมาณ 5-6 ปาก ในคดีครอบครองไม้หวงห้าม (มะค่าแต้ เจ้าแม่โสรภี)   
โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484  และบริเวณด้านหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร มีเหล่ายูทูปเบอร์ ข้างกายลุงพล เดินทาง 
มาให้กําลังใจเป็นจํานวนมาก 

จากกรณีป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร เข้าตรวจสอบ และแจ้งความดําเนินคดีนายไชย์พล วิภา หรือลุงพล บ้านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 
ครอบครองไม้หวงห้าม (มะค่าแต้) โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 หลังมีการร้องเรียนให้กรมป่าไม้เข้าตรวจสอบไม้ท่ีศาล
แม่ตะเคียนโสรภี ซ่ึงพบว่าเป็นไม้มะค่าแต้ ผู้ท่ีครอบครองจะมีความผิดตามมาตรา 69 มีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 50,000 บาทนั้น       

ต่อมาเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันป่าไม้ท่ี มห.2 (ดงหลวง) จังหวัดมุกดาหาร ได้นําคําสั่งฟ้องของศาลจังหวัดมุกดาหาร ท่ีพนักงานอัยการจังหวัด
มุกดาหาร เป็นโจทก์สั่งฟ้อง นายไชย์พล วิภา ฐานความผิด ทําไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ,รับไว้ซ่อนเร้น จําหน่าย หรือ
ช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซ่ึงไม้หรือของป่าท่ีตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าท่ีมีผู้ได้มาโดยการกระทําผิดกฎหมาย และมีไม้ท่อนหวงห้ามอันยังมิได้
แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
วันท่ี 25 ม.ค. 65  นางจิตร อาจสัญจร  นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร สบอ.9 (อุบลราชธานี) เปิดเผยว่า   
เม่ือวานนี้ ( 24 ม.ค.65 ) เวลา08.00น.  เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งเขาพระวิหาร ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี อบ.10 ,เจ้าหน้าท่ีทหารพราน
กองร้อยทพ.2310 ,กองร้อยทพ.2303 ได้นําสืบและขยายผลติดตามต่อเนื่องจากการตรวจค้น / อายัดไม้เม่ือ วันท่ี 22 มกราคม 2565 และ 
ได้ร่วมกันจับกุมนายวิโรจน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี เป็นชาวบ้านแห่งหนึ่งในพ้ืนท่ี ตําบลโซง อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมของกลาง
ในกลางในการกระทําผิด ประกอบด้วย 1.ไม้ประดู่,เขลง,ชิงชัน,รวมจํานวน 8 แผ่นปริมาตรรวม0.36 ลูกบาศก์เมตร 2.รถไถนาเดินตาม ย่ีห้อ  
คูโบต้า หมายเลขเคร่ืองRT100 -185431.พร้อมพ่วงดัดแปลงจํานวน1คัน  3.เลื่อยโซ่ยนต์ ย่ีห้อMACATO.รุ่นMT 4.สีส้ม-ขาว.พร้อมบาร์โซ่ขนาด  
22นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง และ 5.รอกชักลากพร้อมโซ่ จํานวน1ตัว โดยเหตุเกิดในท้องท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลําโดมใหญ่ ตําบลโซง อําเภอน้ํายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี    

เจ้าหน้าท่ี ได้แจ้งข้อกล่าวหา แก่นายวิโรจน์ ว่า ทําไม้หรือทําอันตรายแก่ไม้หวงห้าม ,มีไม้หวงห้ามแปรรูปใว้ในครอบครองเกินกว่า 0.20 ลูกบาศก์
เมตร ,มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย ,ทําไม้หวงห้ามหรือทําด้วยประการใดๆให้เสื่อมเสียแก่
สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ,ร่วมกันมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้น ได้นําตัวนายวิโรจน์ ส่งพนักงาน
สอบสวน สภ.น้ํายืน จ.อุบลฯ เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ลําปาง – บก.ปทส.ลุยตรวจบ่อขยะเขตป่าทุกพ้ืนท่ีสกัดหมอกควันฝุ่นพิษ..ล่าสุดเทศบาลตําบลแม่ทะ ขอใช้ท่ีป่าสงวนถูกต้อง-ขุดหลุมรอถมจริง แต่
เจอลอบเผาควันลอยคลุ้งคาตาจริงตามคําร้องเรียน จนท.เทศบาลฯอ้างผู้ไม่หวังดีลอบเผา 

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง(ผบช.ก.) พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผู้บังคับการตํารวจป้องกันการกระทําความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.) สั่งการให้ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. นํากําลัง ประสานกับเจ้าหน้าท่ี
นายเจษฎา เอนกคณา หัวหน้าสายตรวจศูนย์ป้องกันปราบปรามท่ี 3 (ภาคเหนือ) นายสินธพ เรือนม่ัน เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน หัวหน้าหน่วย
ป้องกันรักษาป่าท่ี ลป. 14 (แม่ทะ) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 ลําปาง เจ้าหน้าท่ีสายตรวจปราบปรามว่าด้วยการกระทําผิดทรัพยากรป่าไม้
สายที่ 1 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 ลําปาง เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีบ่อขยะเทศบาลตําบลแม่ทะ 

ซ่ึงบ่อขยะดังกล่าวอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง เขตบ้านแม่ทะ หมู่ 1 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ ห่างจากถนน สายลําปาง-เด่นชัย ประมาณ 3 กิโลเมตร 
ถูกร้องเรียนว่า มีรถขยะของเทศบาลฯนําขยะของครัวเรือนมาท้ิงโดยไม่มีการบริหารจัดการท่ีเป็นไปตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม ท่ีดีและเหมาะสม และมี
การเผาขยะอย่างต่อเนื่อง 

เบื้องต้นวานนี้(25 ม.ค.65) พบรถขยะเทศบาลฯ พร้อมคนงานรวม 5 คน นําขยะมาท้ิง ทางเจ้าหน้าท่ี จึงให้ยุติการดําเนินการดังกล่าวชั่วคราว และ
แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลฯนําเอกสารหลักฐานการขอใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติและการขออนุญาตการจัดการด้านขยะและสิ่งแวดล้อมมาแสดง 

ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีและนิติกรประจําสํานักงานเทศบาลตําบลแม่ทะได้นําเอาสาร ท่ีขอใช้พ้ืนท่ีป่ามาแสดง พบว่าได้ขออญาตให้พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
จํานวน 88 ไร่ เม่ือรังวัดและตรวจสอบทางดาวเทียมพบอยู่ในพ้ืนท่ีขออนุญาตจริงตามเอกสาร แต่การบริหารจัดการด้านขยะไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.
สิ่งแวดล้อมและการจัดการท่ีดีตามข้ันตอน มีการขุดหลุมขยะเพ่ือถม แต่กลับมีการเผาขยะจนไหม้เกือบท้ังหมด และไม่มีการติดต้ังป้ายสถานท่ี
ชัดเจน รวมไปถึงร้ัวรอบขอบชิดสถานท่ีแห่งนี้เป็นท่ีท้ิงขยะของเทศบาลฯ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหากระทําผิดเงื่อนไขประกาศของกรมป่าไม้ ขอใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงมีโทษท้ังจําและปรับ 

ผู้แทนของเทศบาลฯ เปิดเผยว่าท่ีผ่านมาได้เข้ามาตรวจสอบดูแลบ่อขยะอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเร่ืองการลักลอบเผาขยะ เนื่องจากบ่อขยะอยู่ในป่า 
จึงไม่สามารถจับกลุ่มคนท่ีไม่หวังดีท่ีลักลอบเข้ามาเผาขยะ แต่เม่ือเกิดเหตุก็ได้จัดรถน้ํามาฉีดดับไฟท่ีไหม้บ่อขยะทุกคร้ัง ส่วนเรื่องการดําเนินการให้
ถูกต้องตามหลักกฏเกณฑ์ต่างๆจะเร่งดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปอย่างเร่งด่วน 

พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส.เปิดเผยว่า หลังได้รับนโยบายจากส่วนกลางให้ลงพ้ืนท่ี ตรวจสอบการกระทําผิดเกี่ยวกับการจัดทําลาย
ขยะชุมชนโดยเฉพาะท้องถ่ินในพ้ืนท่ีต่างๆให้ทําอย่างถูกสุขลักษณะเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษทาง
อากาศโดยเฉพาะปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือค่า PM2.5 ท่ีเกิดจากการลักลอบเผาขยะ-เผาป่า ซ่ึงในพ้ืนท่ีแห่งนี้ได้รับการร้องเรียนจึงนํากําลังมา
ตรวจสอบเบื้องต้นพบการกระทําผิดจริงจึงได้ดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและให้ท้องถ่ินท่ีรับผิดชอบเร่งปรับปรุงให้ถูกต้องเป็นการด่วน 



พ.ต.ท.ปริญญา เอ่ียมกมล รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปทส. กล่าวว่าปัญหาขยะของไทยเริ่มรุนแรงมากขึ้น การจัดการขยะท่ีไม่ถูกต้องส่งผลทํา
ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมาก ส่งผลทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะบ่อขยะแห่งนี้มีการลักลอบเผาขยะมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้รับการ
จัดการแก้ไขดังนั้นได้เน้นยํ้าให้ท้องถ่ินจัดการขยะให้ถูกต้อง 

พ.ต.ท.เอนก นาคธร รอง ผกก.4 บก.ปทส. บอกว่ากรณีท่ีท้องถ่ินในพ้ืนท่ี ต่างๆขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่า ตามมติ ครม.ปี 63 เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
โดยเฉพาะการจัดการด้านขยะหลายๆแห่งจัดการไม่เหมาะสม ดังนั้นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้ลงพ้ืนท่ี
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไปและขอให้พ่ีน้องประชาชนจัดการขยะด้วยการคัดแยกอย่างเหมาะสมก่อนท่ีจะนําไปท้ิงตามจุดต่างๆเพ่ือให้การจัดการ
ด้านขยะให้ถูกต้องตามขั้นตอนต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ตามท่ี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้มอบนโยบายแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับ
หน่วยงานในสังกัดนั้น พล.ต.ต. มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. จึงได้สั่งการให้ พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส. และ พ.ต.อ.อรุณ วัชรศรีสุ
กัญยา รอง ผบก.ปทส. ซ่ึงรับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม และสืบสวน ทําการสืบสวนเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทําลายสิ่งแวดล้อม 

จากนั้นได้เรียกประชุมสั่งการมอบนโยบาย ผกก.1 – 6 บก.ปทส. เร่ืองปัญหาบ่อขยะท่ีส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแหล่งหรือสถานท่ีท่ี
ลักลอบนําขยะสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย สารเคมี กากอุตสาหกรรม ขยะโรงงานขยะอิเล็กทรอนิกส์ น้ําเสีย ท่ีนํามาท้ิง ฝัง กลบหรือกําจัด โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย เกิดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม ก่อให้เกิด กลิ่นเหม็น น้ําเน่าเสีย เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน 

ต่อมาในวันท่ี 24 ม.ค. 65 จึงออกตรวจสอบสถานท่ีกําจัดขยะท่ัวประเทศ พบมีบ่อขยะจํานวนหลายแห่งท่ียังคงสถานะการกําจัดขยะโดยไม่ถูกต้อง
อยู่ ส่วนหนึ่งก่อความเดือดร้อนจากการนําเศษขยะมูลฝอย เศษพลาสติก เศษไม้ เศษหิน และวัสดุก่อสร้าง มาท้ิงในพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือบางส่วน
นําไปท้ิงในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และการขนส่งขยะมูลฝอยยังสร้างความเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง ท้ังมลภาวะด้านฝุ่นจาก
รถบรรทุกท่ีขับเข้าออกพ้ืนท่ี การเผาทําลายขยะก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 และมลพิษทางอากาศ ขยะท่ีส่งกลิ่นเหม็น และน้ําเน่าเสียจากขยะท่ีร่ัวซึม
มายังบริเวณใกล้เคียง และแปลงสภาพเป็นท่ีท้ิงขยะโดยไม่ได้รับอนุญาต ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น มีกฎหมายหลายฉบับท่ีเกี่ยวข้องมี
ความผิดความผิดตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ, พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ, พ.ร.บ.รักษาความสะอาด, พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และ พ.ร.บ.สาธารณะสุข ฯลฯ ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกและโทษปรับ 

ขณะท่ี พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. นํากําลังเจ้าหน้าท่ีร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบบ่อขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแห่งหนึ่งในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง หลังได้รับแจ้งว่าไม่มีการบริหารจัดการ ตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม โดย
ขณะตรวจสอบพบรถขยะเทศบาลแห่งหนึ่งนําขยะมาท้ิง จึงให้ยุติการท้ิงขยะ และแจ้งเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล เอกสารการขอใช้พ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ และการขออนุญาตการจัดการด้านขยะและสิ่งแวดลอ้มมาแสดง 

เบื้องต้นพบว่ามีการขออนุญาตให้พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 88 ไร่ และ ใช้พ้ืนท่ีตามท่ีขออนุญาตจริง แต่การบริหารจัดการขยะไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.
สิ่งแวดล้อม และการจัดการท่ีดีตามข้ันตอน มีการขุดหลุมขยะเพ่ือฝังกลบ แต่กลับมีการเผาขยะ ไม่มีการติดต้ังป้าย และไม่มีร้ัวกั้นพ้ืนท่ี จึงแจ้งข้อ
กล่าวหาการทําผิดเงื่อนไขประกาศของกรมป่าไม้ เพ่ือดําเนินคดีกับเทศบาล ซ่ึงนําส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ทะ ดําเนินการต่อไป 



สําหรับผลปฏิบัติการท่ัวประเทศ ประกอบด้วย พ้ืนท่ี กทม. จํานวน 85 ราย ผู้ต้องหา 94 คน ภาคกลาง จํานวน 10 ราย ผู้ต้องหา 10 คน 
ภาคเหนือ จํานวน 14 ราย ผู้ต้องหา 15 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 26 ราย ผู้ต้องหา 26 คน ภาคตะวันออก จํานวน 3 ราย ผู้ต้องหา 3 
คน และภาคใต้ จํานวน 36 ราย ผู้ต้องหา 37 คน 

 
ส่วนข้อกล่าวหา ประกอบด้วย 1.เป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอนแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.3535, 2. ประกอบกิจการท่ีเปน็อันตรายต่อสุขภาพ โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 33 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประกอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 เร่ือง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3.ไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวดที่ 7 ว่าด้วยกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ, 4.ท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูล
ฝอยลงบนที่สาธารณะ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
พ.ศ.2560 

5.ดําเนินการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียงและมีเนื้อท่ีของเนินดินเกิน 1,600 ตร.ม. โดยไม่แจ้งการถมดิน
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 (ประกาศกรุงเทพมหานคร), 6.ผู้ใดขับข่ีรถซ่ึงบรรทุก กรวด หิน ดิน เลน ทราย 
มูลฝอย หรือน้ํามัน และวัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือร่ัวไหล ลงบนถนน ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560 และ 7.ผู้ได้รับอนุญาต หรือ หนังสืออนุญาตผู้ใดฝ่าฝืน หรือ ไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 24 พ.ค.2559 

พล.ต.ต.มานะ เผยว่า วันนี้ถือเป็นการเร่ิมเปิดปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาบ่อขยะซ่ึงทาง บก.ปทส. จะเข้าตรวจสอบบ่อขยะ ท่ัวประเทศ ท้ังทางด้าน
การป้องกันและปราบปรามจับกุม อย่างต่อเนื่อง และได้สั่งการให้ กก.1 – 6 บก.ปทส. ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการ
แก้ปัญหาแบบย่ังยืน 

ขณะเดียวกันการจัดการขยะ ถือเป็นปัญหาท่ีสําคัญของประเทศไทย ขยะท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวันได้ทวีความรุนแรงถึงข้ันวิกฤต ทําให้เกิดปัญหามลพิษ
และส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปท่ัวประเทศ ซ่ึงการจัดการขยะท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน 
ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการให้ถูกต้อง อีกท้ังจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ จึงต้องจัดการให้เป็นระบบ อันเป็นสิ่งสําคัญย่ิงของผู้ท่ีมีหน้าท่ีโดยตรง และทุกๆคนท่ีจะต้องร่วมกัน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดีย่ิงข้ึนกว่าเดิม 

ท้ังนี้ บก.ปทส. เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการขยะ รวมถึงการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าท่ีมีการลักลอบนําขยะไปท้ิงโดยผิดกฎหมาย จึง
ทําการสืบสวนและตรวจสอบในระบบของกรมควบคุมมลพิษ พบมีหลายสถานท่ีท่ีมีการกําจัดขยะไม่ถูกต้อง ต้ังแต่ปี 2563 

 



 

อ.สูงเม่น! ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน สร้างแนวกันไฟท่ีห้วยจําปู หมู่ 3 ต.บ้านเหล่า 

25 ม.ค. 65 

 
เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นอภ. สูงเม่น จ.แพร่/ผู้บัญชาการเหตุการณ์ อ.สูงเม่น (ไฟป่าและหมอกควันและฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5) ประจําปีงบประมาณ 2565 สั่งการให้ น.ส.นงลักษณ์ มะทะ ปลัดหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง นําสมาชิก อส. ดําเนนิการดังนี้ 

ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการประจําตําบล นางศิริพร สิทธิเศรษฐ กํานัน ต.บ้านเหล่าผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านเหล่า, เจ้าหน้าท่ีป้าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.9 
(ช่อแฮ), หน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง(หน่วยเสือไฟ), หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลําน้ําน่านฝั่งขวา จ.แพร่ และ จ.อุตรดิตถ์,จนท.ปภ.อบต.
บ้านเหล่า, ประชาชนท่ัวไป จิตอาสา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ดําเนินการทําแนวกันไฟตามแผน เพ่ือป้องกันไฟป่าและหมอกควันทุกปี พร้อมด้วยเคร่ืองเป่าลม อุปกรณ์ทําแนวกันไฟ เป่าเศษกิ่งไม้ ใบไม้ เป็นแนว
กันไฟความยาว 3 กม. บริเวณห้วยจําปู หมู่ท่ี 3 ต.บ้านเหล่า  ท้ังนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้ชาวบ้านทราบเกี่ยวกับการหยุดเผา เผาวัชพืช 
การทําการเกษตร ตามประกาศและคําสั่ง จ.แพร่ 

 

 


