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วราวุธ กําชับเร)งแก�ป+ญหาไฟป�า-หมอกควัน ท้ังภายในและข�ามแดน 

วันท่ี 10 มีนาคม 2565 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3225149 

วันท่ี 10 มีนาคม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปZดเผยว)า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว)าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�กําชับให�หน)วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
การติดตามสถานการณS เฝ]าระวังไฟป�า-หมอกควัน ช)วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 โดยให�กรมอุทยาน สัตวSป�า
และพันธุSพืช และกรมป�าไม� ดูแลสถานการณSในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษS ให�สํานักงานสิ่งแวดล�อมภาค ประสานจังหวัดในการ 
บูรณาการการดําเนินงาน และประสานให�จังหวัดมีการกํากับดูแล ให�ปฏิบัติตามมาตรการอย)างเข�มงวด ให�ทําความ
เข�าใจกับประชาชนเก่ียวกับการเกิดจุดความร�อน PM2.5 และหมอกควันข�ามแดน 

นายอรรถพล กล)าวว)า สถานการณSจุดความร�อน(Hotspot) พ้ืนท่ีภาคเหนือ ปd 2565 ข�อมูลต้ังแต)วันท่ี 1 มกราคม ถึง 
8 มีนาคม 2565 เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีป�าอนุรักษS 3,717 จุด พ้ืนท่ีป�าสงวนแห)งชาติ 5,316 จุด พ้ืนท่ีเกษตรและท่ีอ่ืนๆ 
3,763 จุด รวมท้ังสิ้น 12,796 จุด หากเปรียบเทียบสถานการณSจุด Hotspot สะสมในพ้ืนท่ีป�าอนุรักษSปd 2563 ถึง 
ปd 2565 (ข�อมูลต้ังแต)วันท่ี 1 มกราคม ถึง 8 มีนาคมของปd) ในปd 2563 เกิดข้ึน 25,770 จุด ปd 2564 เกิดข้ึน 
17,289 จุด และปd 2565 เกิดข้ึน 3,717 จุด ในส)วนของผลการลดปริมาณเชื้อเพลิงด�วยวิธีชิงเก็บลดเผา ประจําปd
งบประมาณ พ.ศ.2565 (ข�อมูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565) กรมป�าไม� ดําเนินการพ้ืนท่ีชิงเก็บได�จํานวน 11,261.50 ไร) 
จัดเก็บเชื้อเพลิงได�จํานวนปริมาณ 708.24 ตัน ในส)วนของกรมอุทยาน สัตวSป�าและพันธSพืช กําลังรวบรวมข�อมูล ท้ังนี้
ทุกหน)วยงานได�ปฏิบัติงานตามมาตรการอย)างเข�มข�น ท้ังการเฝ]าระวัง การจัดทําแนวกันไฟ การจัดชุดปฏิบัติการพิเศษ
เข�าดับไฟ การดูแลสุขภาพประชาชน เปiนต�น 

สําหรับการดําเนินงานเพ่ือป]องกันและแก�ไขป+ญหาหมอกควันข�ามแดน ปd 2565 นับต้ังแต)วันท่ี 10 กุมภาพันธS 2565 
ได�เริ่มเกิดป+ญหาหมอกควันข�ามแดนในอนุภูมิภาคแม)โขงข้ึนและมีแนวโน�มส)งผลกระทบในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก และ 
จะส)งผลกระทบต)อภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในอนาคต กรมควบคุมมลพิษได�ประสานและรายงาน
สถานการณSป+ญหาหมอกควันข�ามแดนท่ีมีผลกระทบต)อประเทศไทยไปยังสํานักเลขาธิการเซียน ในการขอความร)วมมือ
ประเทศเพ่ือนบ�านในการลดป+ญหาการเผาในท่ีโล)งตามแบบฟอรSมของอาเซียน โดยมีการรายงานและแจ�งป+ญหาหมอก
ควันข�ามแดน รวมท้ังสิ้น 27 ครั้ง 

ซ่ึงล)าสุดสํานักเลขาธิการอาเซียนได�ประสานแจ�งเวียนจดหมายอิเล็กทรอนิกสSของประเทศไทยให�ประเทศเพ่ือนบ�าน
ทราบแล�วในวันท่ี 5 มีนาคม 2565 ท่ีผ)านมา โดยประชาชนสามารถติดตามการรายงานคุณภาพอากาศ ได�ผ)านทาง
เว็บไซตS Air4Thai.com และ แอปพลิเคชัน Air4Thai นายอรรถพล กล)าว 



  

    

จนท.เร)งสืบค�น พบหลักเขตท่ีดิน โผล)ป�าสมบูรณS กลางสมุย ครอบป�ากว)า 58 ไร) 

10 มีนาคม 2565 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6933271 

เจ�าหน�าท่ีสนธิกําลัง ตรวจสอบพ้ืนท่ีป�าเกาะสมุย พบหลักเขตท่ีดินโผล)กลางป�า ครอบพ้ืนท่ีป�าไม�ตาม พ.ร.บ.ป�าไม� พ.ศ.
2484 กว)า 58 ไร) คาดเตรียมบุกรุกสวมสิทธิ ออกเอกสารสิทธิเพ่ือครอบครอง 

วันท่ี 10 มีนาคม 65 พ.อ.ดุสิต เกษรแก�ว หน.ชุดตรวจสอบและแก�ไขป+ญหาการบุกรุกท่ีดิน กอ.รมน.ภาค4 นําทีม จนท. กอ.
รมน.ภาค4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย ร)วมกับ เจ�าหน�าท่ีหน)วยป]องกันรักษาป�าท่ีสฎ.16 (เกาะสมุย) และฝ�ายปกครองอําเภอเกาะสมุย 

เดินทางเข�าตรวจสอบพ้ืนท่ีเขาขวาง ม.3 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรSธานี หลังจากได�รับการร�องเรียน ว)ามีการ
ป+กหมุดท่ีดินลงในพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมการออกเอกสารสิทธิท่ีดิน ลงในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีนายอากร ฮุนตระกูล มอบสิทธิ
ครอบครองให�กับทางราชการ 

จากการเดินสํารวจพบว)า พ้ืนท่ีดังกล)าวเปiนป�าสมบูรณS ไม)มีร)องรอยการทําประโยชนSมาก)อน แต)เจ�าหน�าท่ีกลับพบ หมุด
ท่ีดินสภาพใหม)โผล)กลางป�า จํานวน 6 จุด จึงได�ทําบันทึกตรวจสอบและถ)ายภาพไว�เปiนหลักฐาน พร�อมสืบสวนหาท่ีมา
ของหมุดท่ีดินดังกล)าวต)อไป 

พ.อ.ดุสิต เปZดเผยว)า สอบถามไปทางสํานักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎรSธานี สาขาเกาะสมุย ได�ข�อมูลว)าหลักหมุดท่ีดินท่ีพบนั้น 
อาจมาจากช)วงท่ีมีการเดินสํารวจเม่ือในอดีต 10 ปdก)อน หรืออาจจะมีผู�แอบนําหลักหมุดท่ีดินออกไปโดยไม)ได�รับอนุญาต 

อย)างไรก็ตามทางเจ�าหน�าท่ีจะนําสําเนาเอกสารลงบันทึกประจําวัน สภ.เกาะสมุย และบันทึกการตรวจสอบ ไปมอบให�
ทางสํานักงานท่ีดิน พร�อมประสานเจ�าหน�าท่ีป�าไม�ในพ้ืนท่ีเข�าตรวจสอบเปiนระยะๆ 

สําหรับท่ีดินแปลงดังกล)าวเปiนท่ีดินท่ี นายอากร ฮุนตระกูล มอบสิทธิครอบครองท่ีดินให�ทางราชการ โดยมี นายกิตติ
ภพ รอดดอน นายอําเภอเกาะสมุย ท่ีดํารงตําแหน)งในสมัยนั้นเปiนประธาน โดยพ้ืนท่ีดังกล)าว นายอากรได�จัดซ้ือสิทธิ
ครอบครองท่ีดินมาจาก นายอํานวย เพชรศรี เนื้อท่ี 59 ไร) 

ทางคณะเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบตามคําสั่งนายอําเภอเกาะสมุย เลขท่ี 177/2561 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 โดย
ตรวจสอบเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 ได�เนื้อท่ี 58 ไร) 3 งาน 20 ตารางวา และได�กันแนวเขตพ้ืนท่ีเปiนพ้ืนท่ีป�า
อนุรักษSไว�ชัดเจน 

 

 



 

 

พบหลักเขตท่ีดินโผล)กลางป�าเกาะสมุย ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว)า 58 ไร) 

วันท่ี 10 มีนาคม 2565 https://www.matichon.co.th/local/news_3225132 

เจ�าหน�าท่ีชุดตรวจสอบและแก�ป+ญหาท่ีดินฯ กอ.รมน.ภาค 4 ร)วมกับ กอ.รมน.ภาค4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย เจ�าหน�าท่ีป�าไม� 
และฝ�ายปกครอง ตรวจสอบพ้ืนท่ีป�าเกาะสมุยพบหลักเขตท่ีดินโผล)กลางป�าเกาะสมุย ครอบพ้ืนท่ีป�าไม�ตามพ.ร.บ.ป�าไม� 
พ.ศ.2484 กว)า 58 ไร) คาดเตรียมบุกรุกสวมสิทธิ์ออกเอกสารสิทธิ์เพ่ือครอบครอง 

เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม พ.อ.ดุสิต เกษรแก�ว หน.ชุดตรวจสอบและแก�ไขป+ญหาการบุกรุกท่ีดิน กอ.รมน.ภาค4 นําทีม 
จนท. กอ.รมน.ภาค4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย ร)วมกับ เจ�าหน�าท่ีหน)วยป]องกันรักษาป�าท่ีสฎ.16 (เกาะสมุย) และฝ�ายปกครอง
อําเภอเกาะสมุย เข�าตรวจสอบพ้ืนท่ีเขาขวาง ม.3 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรSธานี หลังจากได�รับการร�องเรียนว)า
มีการป+กหมุดท่ีดินลงในพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมการออกเอกสารสิทธิ์ท่ีดินลงในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีนายอากร ฮุนตระกูล มอบสิทธิ
ครอบครองให�กับทางราชการ 

จากการเดินสํารวจพบว)าพ้ืนท่ีดังกล)าวเปiนป�าสมบูรณS ไม)มีร)องรอยการทําประโยชนSมาก)อน แต)เจ�าหน�าท่ีกลับพบว)า
หมุดท่ีดินสภาพใหม)โผล)กลางป�า จํานวน 6 จุด จึงได�ทําบันทึกตรวจสอบและถ)ายภาพไว�เปiนหลักฐาน พร�อมสืบสวนหา
ท่ีมาของหมุดท่ีดินดังกล)าวต)อไป 

พ.อ.ดุสิต เกษรแก�ว หน.ชุดตรวจสอบและแก�ไขป+ญหาการบุกรุกท่ีดิน กอ.รมน.ภาค4 เปZดเผยว)า ได�สอบถามไปทาง
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎรSธานี สาขาเกาะสมุย ได�ข�อมูลว)าหลักหมุดท่ีดินท่ีพบนั้นอาจจะมาจากช)วงท่ีมีการเดิน
สํารวจเม่ือในอดีต 10 ปdก)อน หรืออาจจะมีผู�แอบนําหลักหมุดท่ีดินออกไปโดยไม)ได�รับอนุญาต อย)างไรก็ตามทาง
เจ�าหน�าท่ีจะนําสําเนาเอกสารลงบันทึกประจําวัน สภ.เกาะสมุย และบันทึกการตรวจสอบไปมอบให�ทางสํานักงานท่ีดิน 
พร�อมประสานเจ�าหน�าท่ีป�าไม�ในพ้ืนท่ีเข�าตรวจสอบเปiนระยะๆ 

สําหรับท่ีดินแปลงดังกล)าวเปiนท่ีดินท่ีนายอากร ฮุนตระกูล มอบสิทธิครอบครองท่ีดินให�ทางราชการ โดยมีนายกิตติภพ 
รอดดอน นายอําเภอเกาะสมุย ท่ีดํารงตําแหน)งในสมัยนั้นเปiนประธาน โดยพ้ืนท่ีดังกล)าวนายอากรได�จัดซ้ือสิทธิ
ครอบครองท่ีดินมาจากนายอํานวย เพชรศรี เนื้อท่ี 59 ไร) และทางคณะเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบตามคําสั่งนายอําเภอเกาะส
มุย เลขท่ี 177/2561 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 โดยตรวจสอบเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 ได�เนื้อท่ี 58 ไร) 3 
งาน 20 ตารางวา และได�กันแนวเขตพ้ืนท่ีเปiนพ้ืนท่ีป�าอนุรักษSไว�ชัดเจน 


