
สรุปข�าวประจําวันท่ี 5-7 มี.ค. 65 

ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- ทส.ถกเร
งแกป�ญหาท่ีทํากินปชช. (เดลินิวส� วันท่ี 8 มี.ค. 65 หนา 3) 

- ภาพข
าว: สกัดไฟป,า (มติชน วันท่ี 6 ก.พ. 65 หนา 5) 

- ภาพข
าว: ตอนรับ (ประชาชาติธุรกิจ วันท่ี 5-8 ก.พ. 65 หนา 14) 

- ข
าวสั้นทันโลก: ลอบโค
นไมสัก (ไทยรัฐ วันท่ี 5 มี.ค. 65 หนา 12) 

- ข
าวสดท่ัวไทย: พิษณุโลก-ยึดไมสัก (ข
าวสด วันท่ี 5 มี.ค. 65 หนา 14) 

- ข
าวสดท่ัวไทย: ตาก-จับลักลอบตัดไม (ข
าวสด วันท่ี 5 มี.ค. 65 หนา 11) 

- ภาพข
าว: ยึดไมสัก (ข
าวสด วันท่ี 5 มี.ค. 65 หนา 1) 

ข�าวเว็บไซต* 

ผลาญป,าไม
หยุด! ชุดพยัคฆ�ไพรจับแกAงมอดไมชายป,าหวยขาแขงพรอมของกลางเพียบ 

แนวหนา 4 มีนาคม พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/local/639286 

กก.4 ปทส.ตรวจยึดไมสักถูกลักลอบตัดท้ิงไวนับ 100 แผ
น   

สยามรัฐออนไลน�  5 มีนาคม 2565  https://siamrath.co.th/n/328418 

ตร.ปทส.สนธิกําลัง รวบ 2 หนุ
ม บุกรุกป,าสงวนฯแม
หาด คนเจอยาบา 130 เม็ด 

บานเมือง 5 มีนาคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/crime/271879 

พิษณุโลก-ยึดไมสัก 

ข
าวสด 4 มี.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6921851 

ปลูกจิตสํานึกเยาวชนและประชาชนร
วมปกป̀องผืนป,าและทรัพยากรธรรมชาติ 

บานเมือง 4 มีนาคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/region/271843 

รองผวจ.แม
ฮ
องสอนพรอมนายอําเภอลุยดับไฟป,า 

สยามรัฐออนไลน�  4 มีนาคม 2565  https://siamrath.co.th/n/328207 

เชียงใหม
เร
งดับไฟป,าในหลายพ้ืนท่ี เสียหายกว
า 30 ไร
 ฝุ,นพิษพุ
งต
อเนื่อง 

มติชน 4 มีนาคม 2565   https://www.matichon.co.th/region/news_3215228 



ปีที่: - ฉบับที่: 26444
วันที่: อังคาร 8 มีนาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ทส.ถกเร่งแก้ปัญหาที่ทำกินปชช.

รหัสข่าว: C-220308035108(7 มี.ค. 65/07:18) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 13.09 Ad Value: 27,489 PRValue : 82,467 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16065
วันที่: อาทิตย์ 6 มีนาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 5(บน)

ภาพข่าว: สกัดไฟป่า

รหัสข่าว: C-220306038027(5 มี.ค. 65/06:42) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.11 Ad Value: 16,621 PRValue : 49,863 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 5442
วันที่: เสาร์ 5 - อังคาร 8 มีนาคม 2565
Section: การตลาด/สังคม

หน้า: 14(บนขวา)

ภาพข่าว: ต้อนรับ

รหัสข่าว: C-220305023038(5 มี.ค. 65/05:10) หน้า: 1/1

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 13.71 Ad Value: 18,508.50 PRValue : 55,525.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23419
วันที่: เสาร์ 5 มีนาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ลอบโค่นไม้สัก

รหัสข่าว: C-220305039133(4 มี.ค. 65/09:23) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.09 Ad Value: 7,799 PRValue : 23,397 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11420
วันที่: เสาร์ 5 มีนาคม 2565
Section: First Section/กีฬา

หน้า: 14(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: พิษณุโลก-ยึดไม้สัก

รหัสข่าว: C-220305037064(4 มี.ค. 65/08:19) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 5.96 Ad Value: 6,556 PRValue : 19,668 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11420
วันที่: เสาร์ 5 มีนาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: ตาก-จับลักลอบตัดไม้

รหัสข่าว: C-220305037083(4 มี.ค. 65/07:54) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7 Ad Value: 7,700 PRValue : 23,100 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11420
วันที่: เสาร์ 5 มีนาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง)

ภาพข่าว: ยึดไม้สัก

รหัสข่าว: C-220305037077(4 มี.ค. 65/07:23) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.64 Ad Value: 22,692 PRValue : 68,076 คลิป: สี่สี(x3)



 

 

ผลาญป,าไม
หยุด! ชุดพยัคฆ�ไพรจับแกAงมอดไมชายป,าหวยขาแขงพรอมของกลางเพียบ 

วันศุกร� ท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/local/639286 

4 มีนาคม 2565 นายทินกร พิริยโยธา ผ.อ.ศูนย�ป,าไมจังหวัดอุทัยธานี นายพลกฤษณ� ผิวคล้ํา ชุดปฏิการพิเศษพยัคฆ�
ไพร พรอมกําลัง ประสานร
วมกับ  เจาหนาทีเจาหนาท่ีหน
วยป̀องกันรักษาป,า ท่ี.อน.9 (บานหนองปรือ) อ.บานไร
 จ.
อุทัยธานี พรอมสนธิกรรมลังกับ ร.ต.ต.อนันต� สมอาจ เจาหนาท่ี ปทส.สภ.บานไร
 ร
วมกันออกตรวจ ต้ังดานตามจุด
ตรวจจุดสกัด ติวเข็ม บนถนนทางเขาออกหมู
บานอีเล
ย และพ้ืนท่ีจะลงมาจากพ้ืนทีสูงตําบลแก
นมะกรูด  บริเวณถนน
สถานท่ีล
อแหลมต
าง ๆ โดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป,าไม ไดมอบใหนายพลกฤษณ� ผิวคล้ํา ชุดปฏิการพิเศษ
พยัคฆ�ไพร พรอมกําลังลงพ้ืนท่ี 

ซ่ึงก
อนหนานั้นเจาหนาท่ีหน
วยป̀องกันรักษาป,า ท่ี.อน.9 (บานหนองปรือ) อ.บานไร
 จ.อุทัยธานี  ไดรับแจงจากพลเมือง
ดี ว
ามีกลุ
มชายฉกรรจ�เขามาตัดโค
นไม บริเวณป,าสงวนแห
งชาติป,าท
ากวย และป,าหวยกระเวน หมู
 6 บานอีเลiย ต.เจา
วัด อ.บานไร
 จ.อุทัยธานี  หลังจากนั้นจึงสนธิกรรมลังกับเจาหนาท่ีชุด ปทส.สภ.บานไร
 ไดร
วมกันออกตรวจสอบร
วมกัน
ตามท่ีสายไดรับแจงมา  ในเวลาเทียงคืน  ในระหว
างทีขับรถยนต�ลาดตระเวรอยู
นั้น  ไดมีชายไม
ทราบชื่อนั่งอยู
บนกอง
ไมขางทางในป,า  ไดส
องไปฉายมาท่ีรถของเจาหนาท่ีเพ่ือส
งสัญญาณ เจาหนาท่ีจึงขับรถเขาไปพรอมกับไดแสดงตัว  
ทราบชื่อผูส
งไฟฉายนายสุชาติ คําสุทธิ อายุ 38 ปj บ.35 หมู
 4 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  พรอม
ไมแดงของกลางท
อนเปkนท
อนจํานวน 7 ท
อน ปริมาณ 1.14 ปริมาณ พรอมของกลาง มีด ตะปู 50 ดอก ไฟฉาย  

จากการสอบถามนายสุชาติ ใหการรับสารภาพว
า เจาของไมคือนายแตAก ไม
ทราบนามสกุล ไดว
าจางตนเอง มาช
วยยก
ไมท่ีว
างอยู
ขางทาง ข้ึนรถยนต� ตนเองจึงมานั่งรอรถยนต�ท่ีกองไมแดง ในระหว
างท่ีนั่งรอตนเองเห็นไฟรถยนต� คิดว
าเปkน
รถยนต�มาขนไมท
อน จึงไดฉายไฟเพ่ือเปkนสัญญาณให  

หลังจากนั้น เจาหนาท่ีจึงไดแจงขอกล
าวหา 1/ มารตรา 11 ฐาน ร
วมกันทําไมหวงหาม โดยมิไดรับอนุญาต ตามพระ
ราชบัญญติป,าไม พุทธศักราช 2484  2/ มารตรา 69 ฐานร
วมกันมีไมแดง หวงหามอันยังมิไดแปรรูป ไวในการ



ครอบครอง โดยมิไดรับอนุญาต ตามราชบัญญัติป,าไม พุทธศักราช 2484  และ 3/มาตรา 14 ฐาน ร
วมกันทําไมใน
เขตป,าสงวนแห
งชาติมิไดรับอนุญาติ      

จากนั้นเจาหนาท่ีไดรับแจงจากเจาหนาท่ีหน
วยพิทักษ�ป,าเขาป�นโส  ว
ามีขบวนการทําไมบริเวณเทือกเขาป,าบานอีเล
ย 
หมู
 6 ต.เจาวัด อ.บานไร
 จ.อุทัยธานี บริเวณภายในป,าสงวนแห
งชาติ ป,าท
ากวย และป,าหวยกระเวน  หลังจากไดรับ
แจงจึงไดสนธิกรรมลัง ออกลาดตระเวร ยังเทือกเขาดังกล
าว พบกองไมแปรและไมรังท
อนจํานวนหนึ่ง   โดยไม
พบ
ผูตองหาในท่ีเกิดเหตุ เจาหนาท่ีจึงตรวจสอบนับจํานวนไม รวมไมรังท
อนจํานวน 5 ทอน ปริมาตร 1.45 ม ค
าเสียหาย
ของรัฐ 25.025 บาท ไมรังแปรรูป จํานวน 21 แผ
น ปริมาตร 0.88 ม ค
าเสียหายรัฐ 30,800บาท 

หลังจากนั้นนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป,าไม  ไดรับทราบจึงไดมอบใหนายพลกฤษณ� ผิวคล้ํา ชุดปฏิการพิเศษพยัคฆ�
ไพร พรอมกําลัง ประสานร
วมกับเจาหนาทีเจาหนาท่ีหน
วยป̀องกันรักษาป,า ท่ี.อน.9 (บานหนองปรือ) อ.บานไร
 จ.
อุทัยธานี พรอมสนธิกรรมลังติวเข็มกับพ้ืนท่ีดังกล
าวกับขบวนการทําไมท่ียังมีอยู
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กก.4 ปทส.ตรวจยึดไมสักถูกลักลอบตัดท้ิงไวนับ 100 แผ
น   

สยามรัฐออนไลน�  5 มีนาคม 2565  https://siamrath.co.th/n/328418 

ผูสื่อข
าวรายงาน ว
า ภายใตการอํานวยการการสั่งการของ พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย� ผบก.ปทส. ไดสั่งการให
หน
วยงานในสังกัดดําเนินการสืบสวนปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการลักลอบตัดไมทําลายป,า ซ่ึงเม่ือวันท่ี 4 
มี.ค.2565 เวลา 17.00 น. พ.ต.อ.ศานุวงษ� คงคาอินทร� ผกก.4 บก.ปทส. มอบหมายให พ.ต.ท.เกียรติพันธ� เจริญชนิ
กานต� รอง ผกก.4 บก.ปทส. สั่งการใหชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัดลําปาง ร
วมกับ เจาหนาท่ีป,าไมชุดปฎิบัติ
พิเศษ ชุดท่ี 1 เจาหนาท่ีป,าไมหน
วยป̀องกันรักษาป,าท่ี ลป.16(แม
ปะ) เจาหนาป,าไมสํานักฯ3 เจาหนาท่ีศูนย�ป�องกัน
ปราบปราม ท่ี 3(ภาคเหนือ) เจาหนาท่ีตํารวจ สภ.เถิน จว.ลาํปาง ร
วมกันตรวจพบ และไดทําการตรวจยึดของกลาง 

ซ่ึงของกลางประกอบดวย 1.ไมสักท
อน จํานวน 5 ท
อน ปริมาตร 0.47 ลบ.ม.คิดค
าเสียหายของรัฐเปkนเงิน 28,200 
บาท 2.ไมสักแปรรูป จํานวน 99 แผ
น ปริมาตร 1.62 ลบ.ม.คิดค
าเสียหายของรัฐเปkนเงิน 198,400 บาท ไดท่ี
บริเวณในเขตป,าสงวนแห
งชาติป,าแม
เลิม-ป,าปะ ทองท่ีบานปางกุ
ม หมู
 4 ต.แม
ปะ อ.เถิน จว.ลําปาง 

เบ้ืองตนไม
พบผูกระทําผิด จะไดสืบสวนติดตามผูกระทําผิดมาดําเนินคดีขอหาความผิดเก่ียวกับ พ.ร.บ.ป,าไม พ.ศ.
2484 มาตรา 48 ฐาน"ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม ร
วมกันมีไมหวงหามแปรรูปไวในครอบครอง ปริมาตรเกินกว
า 
0.20 ลบ.ม.โดยไม
ไดรับอนุญาต" มาตรา 11 ฐาน"ร
วมกันทําไมหรือทําดวยประการใดๆอันเปkนการทําใหเสื่อมเสียแก

ไมหวงหามโดยไม
ไดรับอนุญาต" ร
วมกันมีไมสักอันยังมิไดแปรรูปไวในครอบครองโดยไม
ไดรับอนุญาต" และกระทําผิด 
พ.ร.บ.ป,าสงวนแห
งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน"ร
วมกันทําไมหรือทําดวยประการใดๆอันเปkนการทําใหเสื่อมเสีย
แก
สภาพป,าสงวนแห
งชาติโดยไม
ไดรับอนุญาต" ตรวจยึดของกลางนําส
งพนักงานสอบสวน สภ.เถิน จว.ลําปาง 
ดําเนินคดีต
อไป 

 



 

ตร.ปทส.สนธิกําลัง รวบ 2 หนุ
ม บุกรุกป,าสงวนฯแม
หาด คนเจอยาบา 130 เม็ด 

วันเสาร� ท่ี 05 มีนาคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/crime/271879 

เจาหนาท่ีตํารวจ ปทส. ชุดสืบสวนปราบปรามประจําจังหวัดเชียงใหม
-ฮอด,ลําพูน ร
วมกับเจาหนาท่ีตํารวจชุด 
ศปทส.ตร.,เจาหนาท่ีตํารวจ กก.ตชด.33,เจาหนาท่ีตํารวจ กก.ปพ.สส.ภ.5,เจาหนาท่ีตํารวจ สภ.แม
กา,เจาหนาท่ีฝ,าย
ปกครองอําเภอดอยเต
า และเจาหนาท่ีป,าไมหน
วยป̀องกันรักษาป,าท่ี ชม.16 (ดอยเต
า) จับกุมนายมนัสวี หรือโหล
ง ปู,
เรือน อายุ 27 ปj ท่ีอยู
 ตําบลโป,งทุ
ง อําเภอดอยเต
า จังหวัดเชียงใหม
 และนายอุทิศ คําอักษร อายุ 40 ปj ท่ีอยู
 ต.ดอย
เต
า อ.ดอยเต
า จว.เชียงใหม
 ตรวจยึดรถแบคโฮ 1 คัน ขณะกําลังขุดสระน้ํากลางป,าลึก  

อางไดรับการว
าจากจากพ
อหลวงบานคนหนึ่งในเขตอําเภอดอยเต
าและเปkนเจาของรถแบคโฮล ว
าจางนายมนัสวีฯ วัน
ละ 1,000 บาท มาขับรถแบคโฮลขุดสระน้ําในป,าบริเวณดังกล
าว ซ่ึงอยู
ห
างจากหมู
บานประมาณ 8 กิโลเมตร พ้ืนท่ี
โดยรอบอยู
กลางป,าลึกมีตนไมข้ึนอยู
เปkนผืนป,าธรรมชาติท่ียังคงความอุดมสมบูรณ� พบพ้ืนท่ีป,าถูกบุกรุกประมาณ 2 งาน
เศษ และตรวจคนตัวนายอุทิศ คําอักษร ซ่ึงเปkนนายหนาติดต
อรถแบคโฮลมาขุดและเปkนคนนอนเฝ`ารักษาดูแลรถแบ
คโฮลในเวลากลางคืนพบยาเสพติดใหโทษประเภท 1 เมตแอมเฟตามีน (ยาบา) จํานวน 130  เม็ด  ซุกซ
อนอยู
ใน
กระเปoากางเกงยีนส�ดานหลัง บุคคลท้ัง 2 รับสารภาพว
าไดร
วมกันมากระทําการดังกล
าวต้ังแต
วันท่ี 28 กุมภาพันธ� 
2565 ท่ีผ
านมา   

เจาหนาท่ีตรวจสอบท่ีดินพบว
าบริเวณดังกล
าวไม
มีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ้ืนท่ีอยู
ในเขตป,าสงวน
แห
งชาติป,าแม
หาด ไม
มีบุคคลใดขออนุญาตใชพ้ืนท่ีป,าหรือปรากฎว
าทางราชการกรมป,าไมไดอนุญาตใหบุคคลใดเขาทํา
ประโยชน�หรืออยู
อาศัยในเขตป,าสงวนแห
งชาติป,าแม
หาดบริเวณดังกล
าวแต
อย
างใด เจาหนาท่ีจึงแจงขอกล
าวหานาย
อุทิศ คําอักษร  ฐาน  “มียาเสพติดใหโทษประเภท 1 เมตแอมเฟตามีน (ยาบา) ไวในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย” 
ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2564 และแจงขอหา “ร
วมกันก
อสราง แผวถาง เผาป,า หรือกระทําดวย
ประการใดๆ อันเปkนการทําลายป,า หรือเขายึดถือครอบครองป,าเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืนโดยไม
ไดรับอนุญาต” 



พระราชบัญญัติป,าไม พุทธศักราช 2484 “ในเขตป,าสงวนแห
งชาติ ร
วมกันยึดถือ ครอบครองทําประโยชน� หรืออยู

อาศัยในท่ีดิน ก
อสราง แผวถาง เผาป,า ทําไม หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปkนการเสื่อมเสียแก
สภาพป,าสงวน
แห
งชาติโดยไม
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี” ตามพระราชบัญญัติป,าสงวนแห
งชาติ พ.ศ. 2507   และ 
“ร
วมกันเขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก
นสราง หรือเผาป,า ทําดวยประการใดใหเปkนการทําลาย หรือทําให
เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทราย หรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปkนอันตรายแก
ทรัพยากรในท่ีดิน” ตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497  จับกุมตัวบุคคลท้ัง 2 พรอมของกลางนําส
งสถานีตํารวจภูธรแม
กา ดําเนินคดีตามกฎหมาย
ต
อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พิษณุโลก-ยึดไมสัก 

4 มี.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6921851 

พิษณุโลก-ยึดไมสัก – วันท่ี 3 มี.ค. นายปรีชา พรมมะกุล หัวหนาหน
วยป̀องกันรักษาป,าท่ี พล.8 (น้ํายาง) พรอม
เจาหนาท่ีร
วมตรวจยึดไมสักไดท่ีหมู
บานนอยม
วงหอม ม.11 ต.แก
งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยของกลางเปkนไมสัก
ท
อน 54 ท
อน และไมสักแปรรูป 29 แผ
น หลังจากเจาหนาท่ีไดรับแจงมีคนลักลอบตัดไมท่ีป,าดานทิศตะวันตก หมู
บาน
นอยม
วงหอม จึงเขาตรวจสอบกระท่ังยึดไมดังกล
าวได ล
าสุดทราบชื่อเจาของไมแลว จะนําส
ง สภ.แก
งโสภา ดําเนินคดี
ต
อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปลูกจิตสํานึกเยาวชนและประชาชนร
วมปกป̀องผืนป,าและทรัพยากรธรรมชาติ 

วันศุกร� ท่ี 04 มีนาคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/region/271843 

วันท่ี 4 มี.ค.65 เวลา 09.00 น. ดร.ธีร�  ภวังคนันท� ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปkนประธานเปtดโครงการ
ปลูกจิตสํานึกเยาวชนและประชาชนร
วมปกป̀องผืนป,าและทรัพยากร ธรรมชาติ ประจําปjงบประมาณ 2565 บริเวณ
หอประชุม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม ซ่ึง พ.อ.พงษ�สวัสด์ิ  ภาชนะทิพย�  รอง ผอ.รมน.จังหวัด 
น.ฐ.(ท) ไดมอบหมายให พ.อ.ประดิษฐ�  ช
างสาน หน.กลุ
มงานมวลชน กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ., น.อ.หญิงผการัตน�  ดอง
ดาว หน.ฝ,ายบริหารงานบุคคล กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ., จนท.กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. พรอมดวย นายชัยยุทธ  หุ
นเจริญ  
ปลัดอาวุโสอําเภอนครชัยศรี, นายเอกลักษร�  พลศักด์ิ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครปฐม, นายกรวิช  ชื่นชมนอย นายกองค�การบริหารตําบลบางแกว, นายสามารถ  ศิริสมพร  ผอ.โรงเรียนปรีดาราม
วิทยาคม, นายกําพล  โพธิ์ระดก ผอ.โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ, นางสายสุนีย�  ใจยั่งยืน รอง ผอ.โรงเรียน คงทอง
วิทยา, นางสุดารัตน�  ชินณะพงศ� ผอ.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม , นายวีระพงศ�  ป�ตแวว หน.
หน
วยป̀องกันและพัฒนาป,าไม นครชัยศรี วิทยากร, คณะครูโรงเรียนอุบลรัตน ราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม และ
นักเรียน เขาร
วมพิธี ท้ังนี้ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครปฐม ไดดําเนินการอบรมแบบ  New 
Normal รูปแบบวิถีชีวิตใหม
 อย
างเคร
งครัด  ซ่ึงเปkนไปตามนโยบายของรัฐบาลและกองอํานวยการรักษาความม่ังคง
ภายในราชอาณาจักร โดยมีการวัดอุณหภูมิร
างกาย เวนระยะห
าง ฉีดสเปรย�แอลกอฮอล� ใส
หนากากตลอดเวลา การ
ดําเนินการโครงการในครั้งนี้ผูเขารับการอบรม จะไดรับความรูและประโยขน�ในเรื่องป,าไม และตนไม ปลูกจิตสํานึกใน
การรักษ�ป,า และปลูกป,าในใจคน 

 

 



 

รองผวจ.แม
ฮ
องสอนพรอมนายอําเภอลุยดับไฟป,า 

สยามรัฐออนไลน�  4 มีนาคม 2565  https://siamrath.co.th/n/328207 

รองผูว
าราชการจังหวัดแม
ฮ
องสอน พรอมดวยนายอําเภอเมืองแม
ฮ
องสอน นํากําลังทุกหน
วยในพ้ืนท่ี ลุยดับไฟป,า ขณะ
เกิดไฟป,าลุกลามาใกลหมู
บานหัวน้ําแม
สะกึด ต.ผาบ
อง อ.เมือง ฯ ดาน สสจ.ระบุ ยอดผูป,วยยังปกติเนื่องจากเพ่ิงเริ่มมี
หมอกควันไม
นาน 

เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2565 นายประเสริฐ จิตต�พลีชีพ รองผูว
าราชการจังหวัดแม
ฮ
องสอน เปtดเผยว
า สถานการณ�ไฟป,า
ในพ้ืนท่ีจังหวัดแม
ฮ
องสอน ยังคงมีไฟไหมป,าอยู
หลายพ้ืนท่ี ในช
วงเชาวันนี้หลังจากตรวจพบจุดความรอนในพ้ืนท่ีบานหัว
น้ําแม
สกึด ต.ผาบ
อง อ.เมือง จ.แม
ฮ
องสอน จึงไดเดินทางพรอมดวย นายพงศ�พีระ ชูชื่น นายอําเภอเมืองแม
ฮ
องสอน 
นํากําลังทหารจากหน
วยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี 7 ,สํานักงานป̀องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด , หน
วยดับไฟ
ป,า กรมป,าไม , อส.อําเภอเมือง อส.จังหวัด และหน
วยดับไฟป,าหมู
บาน กว
า 60 นาย เดินทางไปยังจุดท่ีมีไฟป,ากําลัง
ลุกไหมป,าบนภูเขาติดกับหมู
บาน และแยกกําลังออกเปkน 4 ชุด พรอมอุปกรณ�ดับไฟป,า เครื่องเป,าลม รถดับเพลิงจาก
สํานักงานป̀องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นํากําลังแต
ละชุดปwนข้ึนบนภูเขาดานหลังหมู
บานซ่ึงสูงกว
า 2,000 
เมตรไปยังจุดท่ีเกิดไฟ กระจายกําลังเจาหนาท่ีเขาทําการสกัดก้ัน ใชไมตีไฟ เครื่องเป,าใบไม ไม
ใหไฟลุกลามข้ึนไปบน
ยอดเขาสูง และลงมายังหมู
บาน สามารถสกัดการลุกลามของไฟได 



รองผูว
าราชการจังหวัดแม
ฮ
องสอน เปtดเผยต
อไปว
า การแกป�ญหาไฟป,าหมอกควันในพ้ืนท่ีจังหวัดแม
ฮ
องสอน ไดวาง
มาตรการไวครอบคลุมทุกมิติ และหามเผาเด็ดขาดต้ังแต
วันท่ี 20 ก.พ.-30 เม.ย.65 สําหรับค
าฝุ,นละอองอากาศ หรือ 
PM 2.5 วันนี้อยู
ท่ี 100 ไมโครกรัมต
อลูกบาศก�เมตร สูงเกินค
ามาตรฐานมาเปkนเวลา 6 วันแลว แต
ถาเปรียบเทียบปjท่ี
ผ
านมาถือว
าจุดความรอนลดนอยลงมาก ซ่ึงปj 64 ท่ีผ
านมาในเวลาเดียวกันนี้จะพบจุดความรอนกว
า 3,000 จุด แต
ปj 
65 เราพบเพียง 800 กว
าจุด จุดความรอนจะลดลงมาก แต
ค
า PM 2.5 กับสูงข้ึน แต
เม่ือดูแผนท่ีประกอบดูจุดความ
รอนพบว
าประเทศเพ่ือนบานมีจุดความรอนข้ึนวันละ 2,000 จุด ทําใหทิศทางลมพัดมายังจังหวัดแม
ฮ
องสอน ทําใหค
า
ฝุ,นละอองจากควันไฟสูงข้ึนเกินมาตรฐาน ส
วนหนึ่งเกิดจากการจุดไฟในพ้ืนท่ีจังหวัดแม
ฮ
องสอน ค
าฝุ,นละอองในอากาศ
ทําใหเกิดโรคระบบทางเดินทางเดินหายใจมากมาย ปj 64 ท่ีผ
านมามีสถิติประชาชนป,วยระบบทางเดินหายใจประมาณ 
6,000 ราย ปj 63 มีผูป,วย 9,000 ราย สําหรับปj 65 นี้เปkนช
วงตนฤดูของไฟป,าตัวเลขผูป,วยยังไม
มี 

นายแพทย� ทศพล ดิษฐ�ศิริ รองนายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดแม
ฮ
องสอน เปtดเผยว
า สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดทํา
การเปtดศูนย�ปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานการแพทย�ป`องกันฝุ,นละออกจากควันไฟ ทางการแพทย� ถาค
า PM 
2.5 เกิน 76 ไมโครกรัมต
อลูกบาศก�เมตรติดต
อกันเปkนเวลา 3 วัน จะมีผลกระทบต
อร
างกายของประชาชน แต
ขณะนี้
ในแม
ฮ
องสอน ค
า PM 2.5 เกินค
ามาตรฐานติดต
อกันมา 6 วันแลว จึงตองเปtดศูนย�ปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย� เพ่ือวางมาตรการทางดานสาธารณสุขป̀องกันผูป,วย หลอดเลือดหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ , ตาอักเสพ 
และอาการป,วยอ่ืน ๆ แต
ช
วงนี้เปkนช
วงตนฤดูของไฟป,าหมอกควัน ทําใหสถิติผูป,วยค
อนขางใกลเคียงเม่ือปjท่ีผ
านมา แม
ในช
วงนี้ผูป,วยยังไม
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากไฟป,ายังไม
มาก แต
การสัมผัสจะทําใหมีผลกระทบต
อประชาชนโดยเฉพาะผูสูงอายุ 
เด็ก หญิงต้ังครรภ� ซ่ึงกลุ
มนี้จะทําใหเกิดระบบทางเดินหายใจ ถุงลมโป,งพอง ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายในท่ีโล
ง
แจง 

 

 

 

 

 



 

เชียงใหม
เร
งดับไฟป,าในหลายพ้ืนท่ี เสียหายกว
า 30 ไร
 ฝุ,นพิษพุ
งต
อเนื่อง 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565   https://www.matichon.co.th/region/news_3215228 

เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม ศูนย�อํานวยการป̀องกันและแกไขป�ญหาไฟป,าหมอกควันอําเภอแม
แจ
ม รายงานว
า เชานี้ ศปก.
ตําบลบานทับ องค�การบริหารส
วนตําบล (อบต.) บานทับ นํารถบรรทุกน้ําออกฉีดพ
นละอองน้ําในพ้ืนท่ีเขตชุมชนเพ่ือ
สรางความชุ
มชื้นและลดปริมาณฝุ,นละอองในเขตชุมชน ส
วน ศปก.ตําบลแม
ศึก ชุดปฏิบัติการบานนาฮ
อง หมู
 5, 6, 7 
ต.แม
ศึก ชุดปฏิบัติการบานแม
สะตAอบ หมู
 3 ศปก.ตําบลท
าผา เฝ`าระวังป̀องกันไฟป,าและออกลาดตระเวนเฝ`าระวังไฟ
ป,าในพ้ืนท่ี และนํารถบรรทุกน้ําออกฉีดพ
นละอองน้ําในพ้ืนท่ีเขตชุมชน เพ่ือสรางความชุ
มชื้นและลดปริมาณฝุ,นละออง
ในเขตชุมชน 

ส
วนชุดปฏิบัติการบานแม
นาจร ร
วมกับเจาหนาท่ีหน
วยป̀องกันรักษาป,า ชม.ท่ี 17 สบวาก เขาตรวจสอบจุดความรอน
ตามพิกัดไดรับแจง ผลการตรวจสอบไฟไดดับลงแลว พ้ืนท่ีเสียหายประมาณ 30 ไร
 

ดานนายอรรถพล สัตญาวุต หัวหนาสถานีควบคุมไฟป,าออบขาน (คณะทํางานชุดท่ี 13 สบอ.16) รายงานว
า เจาหนาท่ี
สถานีหน
วยดับไฟแม
สาบ 4 นาย ร
วมกับเจาหนาท่ีเสือไฟเชียงใหม
 จํานวน 4 นาย เขาตรวจสอบจุดความรอน หรือ
ฮอตสปอตจุดท่ี 1-2 บริเวณดอยหลวง ทองท่ีบานท
าไมลุง หมู
 7 ต.น้ําแพร
 อ.หางดง เบ้ืองตนไดนํากําลังเขาทําแนว
และร
วมกันดับไฟ และเจาหนาท่ีสถานี 3 นาย ร
วมกับชุดปฏิบัติการสายตรวจอุทยานฯ จํานวน 2 นาย และเจาหนาท่ี
เสือไฟเชียงใหม
 จํานวน 4 นาย เขาตรวจสอบจุดฮอตสปอต จุดท่ี 3-4 บริเวณม
อนกุญแจ ทองท่ีบานแม
ขนิลใต หมู
 8 
ต.น้ําแพร
 อ.หางดง เบ้ืองตนไดนํากําลังเขาทําแนวและร
วมกันดับไฟท่ีกําลังลุกลามแลว 

ในขณะท่ีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 สรุปสถานการณ�ฝุ,นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 (เชียงใหม
 เชียงราย ลําพูน แม
ฮ
องสอน) พบ PM2.5 มีค
าระหว
าง 49-101 มคก./ลบ.
ม. คุณภาพอากาศอยู
ในระดับปานกลาง ถึงมีผลกระทบต
อสุขภาพ หรือเกินมาตรฐานทุกจังหวัด และพบจุดความรอน 
หรือฮอตสปอต เกิดข้ึนจํานวน 79 จุด ในพ้ืนท่ีเชียงใหม
 20 จุด ลําพูน 6 จุด และแม
ฮ
องสอน 53 จุด 


