
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  3 ม.ีค. 65 

สื่อส่ิงพิมพ  

- เยี่ยมชมโครงการฟนฟูปาตนน้ําลบบุรี  (ขาวสด  3 มี.ค. 65  หนา 16) 

- คอลัมนแวดวงทูเดย  ฟนฟูปาตนน้ํา  (มติชน  4 มี.ค. 65  หนา 14)  

สื่อออนไลน 

- รายแรก! จับมือเผาพ้ืนที่เกษตรลามไหมปาดําเนินคดีฐานฝาฝนคาํสั่ง นายอําเภอสั่งหามกํานัน-ผูใหญ ใช

ตําแหนงประกันตัว  (มติชนออนไลน  2 มี.ค. 65)  

https://www.matichon.co.th/region/news_3211383 

- จับผูตองหาลักลอบตัดไมหวงหาม 2 ราย ผูตองหา 3 คน  (สยามรัฐ  2 ม.ีค. 65)  

https://siamrath.co.th/n/327600 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11418
วันที่: พฤหัสบดี 3 มีนาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 16(ขวา)

ภาพข่าว: เยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลพบุรี

รหัสข่าว: C-220303037076(2 มี.ค. 65/08:29) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 16.03 Ad Value: 24,846.50 PRValue : 74,539.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16063
วันที่: ศุกร์ 4 มีนาคม 2565
Section: First Section/ผู้หญิง

หน้า: 14(ล่าง)

ภาพข่าว: แวดวงทูเดย์: ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

รหัสข่าว: C-220304038075(3 มี.ค. 65/07:21) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 10.66 Ad Value: 16,523 PRValue : 49,569 คลิป: สี่สี(x3)



 
รายแรก! จบัมือเผาพนืทเีกษตรลามไหมป่้าดาํเนินคดี ฐานฝ่าฝืนคาํสงั นายอาํเภอสงัหา้มกาํนนั-ผูใ้หญ่ ใชต้าํแหนง่

ประกนัตวั ขณะทีสถานการณฝ์ุ่ น PM 2.5 เกินคา่มา 2 วนัติดแลว้ 

วนัท ี2 มีนาคม 2565 ผูส้อืข่าวรายงาน วา่ เจา้หนา้ทีหนว่ยป้องกนัรกัษาป่าที ลป.20 (แม่หวด) อ.งาว จ.ลาํปาง พรอ้ม

ดว้ยเจา้หนา้ทอีทุยานแหง่ชาติถาํผาไท และเจา้หนา้ทีตาํรวจ สภ.งาว อ.งาว ไดร้ว่มกนัจบักมุตวั นายภานวุฒัน ์ฉายถวิล อาย ุ39 ปี 

ชาวบา้นหว้ยทาก ม.3 ต.บา้นหวด อ.งาว จ.ลาํปาง เมอืวนัที 1 มีนาคม 2565 ทผี่านมา เวลา 16.30 น. พรอ้มดว้ยของกลางการ

กระทาํผิด ไดแ้ก่ มดี 2 เลม่ โดยพบทเีอวดา้นหลงั ของนายภานวุฒัน ์จาํนวน 1 เลม่ และพบทโีต๊ะนงั จาํนวน 1 เลม่ รวมถึงไฟแช็ค 

สีเหลอืง ตาํแหนง่ทีพบของกลาง โดยถืออยูใ่นมือขวาของนายภานวุฒัน ์

 
ทางเจา้หนา้ทีไดแ้จง้ขอ้กลา่วหา วา่ กระทาํความผิดตอ่พระราชบญัญตัิจรารจรทางบก พ.ศ.2522 ฐาน “เผา หรอืกระทาํ

การใดๆ ภายในระยะทาง 500 เมตร จากทางเดินรถ เป็นเหตใุหเ้กิดควนั หรอืสิงอนืใด ในลกัษณะทอีาจทาํใหไ้มป่ลอดภยัแกก่าร

จารจรในทางเดินรถ รวมถงึขอ้กลา่วหา ฝ่าฝืน หรอืไมก่ระทาํตามประกาศจงัหวดัลาํปาง เรอืง หา้มเผาป่า และพนืทโีลง่ ยกเวน้

พนืทตีามแผนการบรหิารจดัการเชือเพลิง ประกาศ ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ ์2565 ออกตามความมาตรา 15 มาตรา 21 และมาตรา 

22 แหง่พระราชบญัญตัิปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 
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สาํหรบักรณีทีมีการจบัผูล้กัลอบเผาป่าเกิดขนึ ทาง นายวนัชยั เกตแุกว้ นายอาํเภองาว จ.ลาํปาง ไดม้ีคาํสงัแจง้ไปยงักาํนนั และ

ผูใ้หญ่บา้นในพนืท ีอ.งาว ทงั 10 ตาํบล 62 หมูบ่า้น ไมอ่นญุาตใหก้าํนนั ผูใ้หญ่บา้น ใชต้าํแหน่งประกนัตวัผูต้อ้งหาในกรณี

ดงักลา่ว และกรณีอนืๆ ทีเป็นงานนโยบายสงัการของจงัหวดัลาํปาง เพือเพมิประสิทธิภาพในการปอ้งกนั และแกไ้ขปัญหาในพืนที

อีกทางหนงึ 

ทงันีจงัหวดัลาํปาง ไดอ้อกประกาศจงัหวดัลาํปาง เรอืง หา้มเผาป่า และในพนืทโีลง่แจง้ เป็นระยะเวลา 61 วนั เรมิตงัแตว่นันเีป็น

ตน้ไป วนัที 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565 เพอืเป็นการป้องกนัการเผาป่า และในพืนทโีลง่แจง้ ยกเวน้ในพืนทตีามแผนการบรหิาร

จดัการเชือเพลิง ซงึการประกาศดงักลา่ว มีคาํสงัใหเ้จา้หนา้ทใีนทกุพืนทขีอง จ.ลาํปาง ทงั 13 อาํเภอ ปฏิบตัิการปอ้งกนั และ

ตรวจสอบ หากพบผูฝ่้าฝืนเผาป่า และในในพืนทโีลง่แจง้ ใหใ้ชก้ฎหมายเขา้ดาํเนินการ เพอืเป็นการป้องกนัปัญหาไฟป่า และหมอก

ควนัในพืนท ี

ซงึขณะนคีา่ฝุ่ น PM 2.5 จาก

การเผาไหม ้เกินคา่มาตรฐานทงั 4 

สถานีตรวจวดั ติดตอ่กนัมาเป็นวนัที 2 

แลว้ ทาํใหพื้นทขีาวขุน่มองเห็นได้

โดยรอบ โดยสถานีตรวจวดัคณุภาพ

อากาศแบบอตัิโนมติัของกรมควบคมุ

มลพิษ ทีตงัอยูใ่นพืนท ีจ.ลาํปาง 4 แหง่ 

ทงัในเขต อ.เมือง และ อ.แมเ่มาะ เกิน

คา่มาตรฐานทกุแหง่ อยูใ่นระดบัสีสม้ 

เรมิมีผลกระทบตอ่สขุภาพ วดัคา่อยูร่ะหวา่ง 51 – 64 ไมโครกรมัตอ่ลกูบาศก์เมตร โดยพนืท ีต.พระบาท ซงึเป็นเขตตวัเมืองลาํปาง 

คา่สงูสดุในจงัวดั 64 ไมโครกรมัตอ่ลกูบาศก์เมตร สว่นพนืท ีอ.แมเ่มาะ คา่สงูสดุวดัไดที้ ต.สบปา้ด อ.แมเ่มาะ 58 ไมโครกรมัตอ่ลกู

บาศก์เมตร 
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วานนี (1 ม.ีค.65) เวลา 00.30 น.เจา้หนา้ทตีาํรวจ กก.4 บก.ปทส.ชดุปฏิบตัิการสบืสวนปราบปรามจงัหวดัลาํปาง นาํ

โดย พ.ต.ต.ยศวฒัน ์เอกกลุ สว.กก.4 บก.ปทส.รว่มกบัเจา้หนา้ทป่ีาไมช้ดุปฏิบตัิพเิศษ ชดุท ี1 เจา้หนา้ทป่ีาไมห้น่วยป้องกนัรกัษา

ป่าท ีลป.20(แม่หวด) เจา้หนา้ป่าไมส้าํนกัฯ3 เจา้หนา้ทศีนูยป์อ้งกนัปราบปราม ที 3(ภาคเหนือ) เจา้หนา้ทีตาํรวจ สภ.งาว จว.

ลาํปางเจา้หนา้ทีฝ่ายปกครอง อ.งาว จว.ลาํปาง เจา้หนา้ทีตาํรวจ ศปทส.5 รว่มกนัจบักมุนายเฉลิมชยั (สงวนนามสกลุ)อาย ุ32 ปี 

ไดที้บรเิวณป่าขนุแมห่วด ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าแมง่าวฝังขวา หมู ่4 ต.บา้นหวด อ.งาว จว.ลาํปาง พรอ้มของกลาง  1.)ไมห้วง

หา้ม(ประดู)่ จาํนวน 1 ทอ่น ปรมิาตร 2.15 ลบ.ม.คิดคา่เสยีหายของรฐัเป็นเงิน 75,320 บาท  2.)รถยนตก์ะบะ(บิกอพั) จาํนวน 1 

คนั  3.)แม่แรง 1 อนั  4.)มีด 2 เลม่  5.)ซะแลง 2 อนั 

 
โดยแจง้ขอ้กลา่วหาวา่ กระทาํผิด 1.พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ.2484 มาตรา 69 ฐาน"รว่มกนัมีไมห้วงหา้มอนัยงัมิไดแ้ปรรูปไวใ้น

ครอบครองโดยไมม่ีรูปดวงตราทรีฐับาลขายโดยไม่ไดร้บัอนญุาต" และ มาตรา 11 ฐาน"รว่มกนัทาํไมห้รอืทาํดว้ยประการใดๆอนั

เป็นการทาํใหเ้สอืมเสยีแก่ไมห้วงหา้มโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต" 2.กระทาํผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน"ใน

เขตป่าสงวนแหง่ชาติรว่มกนัทาํไม ้หรอืทาํดว้ยประการใดๆอนัทาํใหเ้สอืมเสยีแก่สภาพป่าสงวนแหง่ชาติโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต" 
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รายทีสอง เวลา 18.00 น. วนัท ี1 ม.ีค. พ.ต.ท.กฤตพฒัน ์ผาทา สว.กก.4 บก.ปทส.หน.ชดุปฏิบตัิการสืบสวนปราบปราม

ประจาํจงัหวดักาํแพงเพชร รว่มกบั เจา้หนา้ทีหน่วยปอ้งกนัรกัษาป่าที กพ.6 (นาํดิบมะพรา้ว)เจา้หนา้ทีหน่วยปอ้งกนัและพฒันาป่า

ไมพ้รานกระตา่ย เจา้หนา้ทหีนว่ยป้องกนัรกัษาป่าที กพ.3 (ไตรตรงึษ์) เจา้หนา้ทชีดุปฏิบตัิการพิเศษป่าไม ้สจป.ท ี4 (ตาก) 3 

เจา้หนา้ทตีาํรวจ กก.สบืสวน ภ.จว.กาํแพงเพชร จบักมุนายประนอม (สงวนนามสกลุ) อาย ุ65 ปี และนายชาย (สงวนนามสกลุ) 

อาย ุ58 ปี ทงัสองคนชาวกาํแพงเพชร พรอ้มของกลาง ประกอบดว้ย 1.)ไมก้ระยาเลยหวงหา้ม จาํนวน 37 ทอ่น ปรมิาตร 0.94 

ลบ.เมตร คิดเป็นคา่เสียหายของรฐัเป็นเงิน 10,375 บาท (หนงึหมนืสามรอ้ยเจ็ดสิบหา้บาทถว้น) 2.)เครอืงเลอืยโซย่นต ์ยีหอ้ 

BONTO สีสม้ – ขาว ติดบารย์าว 11.5 นวิ พรอ้มโซ ่จาํนวน 1 เครอืง จบักุมตวัไดที้ บรเิวณป่าสงวนแหง่ชาติแมร่ะกา บรเิวณทา้ย

บา้นลานทอง หมูที่ 7 ต.วงัควง อ.พรานกระตา่ย จว.กาํแพงเพชร 

 
 
โดยกลา่วหาวา่"รว่มกนัทาํไมห้รอื

ทาํอนัตรายดว้ยประการใดๆ แก่ไมห้วงหา้ม

โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ที ,

รว่มกนัมีไวใ้นครอบครองซงึไมห้วงหา้มอนัยงั

มิไดแ้ปรรูป โดยไมม่รีอยตราคา่ภาคหลวง

หรอืรอยตรารฐับาลขาย โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต

จากพนกังานเจา้หนา้ทแีละรว่มกนัทาํไม ้หรือ

กระทาํดว้ยประการใดๆ อนัเป็นการเสอืมเสยี

แก่สภาพป่าสงวนแหง่ชาติ โดยไมไดร้บั

อนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ท"ี 

 
ก่อนจะควบคมุตวัผูต้อ้งหาทงัหมด

สง่ใหพ้นกังานสอบสวนทอ้งทรีบัไปดาํเนินคดี

ตามกฎหมายต่อไป เบืองตน้ผูต้อ้งหาใหก้าร

รบัสารภาพ 
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