
สรุปข�าวประจําวันท่ี 9 มี.ค. 65 

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

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- ภาคเหนือระดมทีม รับมือไฟป�าลุกลาม ต้ังรางวัล5,000บาท แจ#งเบาะแสมือเผา! (ไทยรัฐ วันท่ี 9 มี.ค. 65 หน#า 1,12) 

- เผยนายทุนซ้ือพะยูงถูกลอบตัดกก. 3 หม่ืน (ไทยรัฐ วันท่ี 10 มี.ค. 65 หน#า 10) 

ข�าวเว็บไซต) 

“ทส.”ร8วมถกข#อเรียกร#อง 'สมัชชาคนจน' พร#อมเร8งขจัดความเดือดร#อนให#ได#ข#อยุติโดยเร็ว  

 สยามรัฐออนไลน@  8 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/329305 

ปทส.จับลักลอบขายกล#วยไม#ป�าทางเฟซบุOก 

 สยามรัฐออนไลน@  8 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/329194 

อุทยานฯ ออบขาน สนธิกําลังเร8งดับไฟป�า หลังพบจุด Hotspot 8 จุด 

วันอังคาร ท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/region/272089 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23423
วันที่: พุธ 9 มีนาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: ภาคเหนือระดมทีม รับมือไฟป่าลุกลาม ตั้งรางวัล5,000บาท แจ้งเบาะแสมือเผา!

รหัสข่าว: C-220309039173(8 มี.ค. 65/06:20) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 54.04 Ad Value: 118,888 PRValue : 356,664 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23424
วันที่: พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: เผยนายทุนซื้อพะยูงถูกลอบตัดกก. 3 หมื่น

รหัสข่าว: C-220310039129(9 มี.ค. 65/05:53) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 19.87 Ad Value: 21,857 PRValue : 65,571 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

“ทส.”ร8วมถกข#อเรียกร#อง 'สมัชชาคนจน' พร#อมเร8งขจัดความเดือดร#อนให#ได#ข#อยุติโดยเร็ว  

 สยามรัฐออนไลน@  8 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/329305 

ผู#สื่อข8าวรายงานว8า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว8าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม (รมว.ทส.) 
พร#อมด#วย นายจตุพร บุรุษพัฒน@ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดี
กรมป�าไม# และ หน8วยงานท่ีเก่ียวข#อง ร8วมประชุมคณะกรรมการแก#ไขป_ญหาของสมัชชาคนจน ครั้งท่ี 1/2565 ผ8าน
ระบบ VDO Conference ร8วมกับหัวหน#าส8วนราชการท่ีเก่ียวข#องและผู#แทนสมัชชาคนจน โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ@
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเปfนประธานการประชุมฯ 

โดยท่ีประชุมได#รับทราบความคืบหน#าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานภายใต#คําสั่ง คณะกรรมการ
แก#ไขป_ญหาของสมัชชาคนจน และ หน8วยงานท่ีเก่ียวข#อง ฯ ตามข#อเรียกร#องท่ีผ8านมา กรณีท่ีเก่ียวข#องกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม(ทส.) ได#แก8 กรณีป_ญหาผู#ได#รับผลกระทบจากแผนปฏิบัติการทวงคืน (พลิกฟhiน) ผืน
ป�าชายเลน ตามนโยบายทวงคืนผืนป�าชายเลน ท#องท่ีหมู8ท่ี 9 บ#านปากน้ําท8าเคย ต.ท8าเคย อ.ท8าฉาง จ.สุราษฎร@ธานี 

ท้ังนี้ รองนายกรัฐมนตรีได#มอบหมายให#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม(ทส.) และ จ.สุราษฎร@ธานีร8วม
ดําเนินการบูรณาการแก#ไขป_ญหาตามแผนงานและกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานแก#ไขป_ญหาพร#อมรายงานข#อมูล
ผลการดําเนินงาน ตลอดจนป_ญหาและอุปสรรค เสนอต8อท่ีประชุมคณะกรรมการ ฯ ทราบทุกเดือน 

นอกจากนี้คณะกรรมการฯยังได#พิจารณาเห็นชอบ แต8งต้ังให#นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
เปfนประธานอนุกรรมการประสานงาน เร8งรัด ติดตามการแก#ไขป_ญหาของสมัชชาคนจน และ เห็นชอบให#จัดหาท่ีดินทํา
กินให#ราษฎรท่ีได#รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป�า กรณีป�าสงวนแห8งชาติดงใหญ8 จ.บุรีรัมย@ รวมท้ังเห็นชอบให#
สมาชิกสมัชชาคนจน สามารถตัดโค8นไม#ยางพาราท่ีหมดสภาพ เพ่ือปลูกใหม8และเข#าถึงสิทธิกองทุนสงเคราะห@สวน
ยางพาราได#ในพ้ืนท่ี จ.ตรัง จ.พัทลุง และ จ.นครศรีธรรมราชโดยมอบหมายให#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ



สิ่งแวดล#อม เร8งรัดดําเนินการการออกกฎหมายลําดับรอง ตามมาตรา 64 แห8งพ.ร.บ.อุทยานแห8งชาติ พ.ศ. 2562 
พร#อมจัดหาแนวทางแก#ไขป_ญหาความเดือดร#อนนี้ให#ได#ข#อยุติโดยเร็ว ภายใต#กฎระเบียบท่ีถูกต#อง 

รวมท้ังเห็นชอบการออกโฉนดท่ีดิน กรณี พ.ร.ฎ. กําหนดเขตหวงห#ามท่ีดิน ทับท่ีทํากินของราษฎร อ.ปากน้ําโพ อ.พยุห
คีรี และ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค@ และ เห็นชอบจัดหาท่ีดินโครงการอ8างเก็บน้ําโปร8งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ เห็นชอบให#จ8าย
ค8าชดเชย กรณีโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา จ.สุรินทร@ ก8อสร#างทับท่ีดินราษฎร 

ในการนี้ พล.อ.ประวิตร ได#เน#นย้ํา ให#กระทรวงต8าง ๆ จังหวัด และ ทุกหน8วยงานท่ีเก่ียวข#องจะต#องให#ความสําคัญ
เร8งด8วน ต8อป_ญหาความเดือดร#อนของประชาชนทุกกลุ8ม โดยเฉพาะสมัชชาคนจนท่ีกําลังประสบป_ญหาและต#องร8วมกัน
อย8างเต็มกําลังในการแก#ไขให#ได#ข#อยุติโดยเร็วท่ีสุด สําหรับป_ญหาท่ีต#องใช#เวลา ขอให#มีการสร#างการรับรู# ความเข#าใจ 
เพ่ือปnองกันความขัดแย#งท่ีจะตามมา และรัฐบาลยืนยัน พร#อมให#ความช8วยเหลือประชาชนทุกกลุ8ม ภายใต#กฎหมายท่ี
เปfนธรรม โดยยึดถือประชาชนเปfนศูนย@กลาง มีเปnาหมายร8วมกัน คือ อยู8ดีกินดี มีความสุข อย8างยั่งยืนต8อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปทส.จับลักลอบขายกล#วยไม#ป�าทางเฟซบุOก 

 สยามรัฐออนไลน@  8 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/329194 

วันท่ี 8 มี.ค.65 ภายใต#อํานายการ พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย@ ผบก.ปทส. พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส. 
พ.ต.อ.ธณัชชนม@ เก8งกสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส. พ.ต.ท.วีระวุฒิ บํารุงสวัสด์ิ รอง ผกก.3 บก.ปทส. พ.ต.ท.วิรุณ ประทะทอง 
สว.กก.3 บก.ปทส. สั่งการให#เจ#าหน#าท่ีตํารวจ กก.3 บก.ปทส. นําโดย ร.ต.ท.สุรนิตย@ วิเชยีรหิรัณกุล รอง สว.(ป.)กก.3 
บก.ปทส. หัวหน#าชุดปฏิบัติการสายตรวจประจําจังหวัดนครราชสีมา พร#อมกับพวก ร8วมกับ เจ#าหน#าท่ีหน8วยปnองกันและ
พัฒนาป�าไม#ครบุรี เจ#าหน#าท่ีศูนย@ปnองกันและปราบปรามท่ี2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)กรมป�าไม# ร8วมกันจับกุมตัว นาย
นําชวน (สงวนนามสกุล) อายุ 49 ปp ชาว จ.นครราชสีมา พร#อมของกลาง กล#วยไม#ป�า 1.)เอ้ืองคําก้ิว 25 กอ 2.)เอ้ือง
มัจฉานุ 30 กอ 3.)เหลืองจัทรบูร 5 กอ 4.)เอ้ืองเข็มแสด 10 กอ 

โดยผู#ต#องหาได#โพสต@ขายผ8านสื่อโซเชียลมีเดียเฟซบุOก จึงแจ#งข#อหากระทําผิดตาม พรบ.ป�าไม# พ.ศ.2484 ม.29ทวิ
(1)ค#าหรือมีไว#ในครอบครอง ซ่ึงของป�าหวงห#ามเกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใว#โดยมิได#รับอนุญาต โดยจับกุม
ได#ท่ี บ#านเลขท่ี 52 ม.2 บ#านสระประทีป ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ควบคุมตัวนําส8งพนักสอบสวน สภ.เสิง
สาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 

 

 

 

 

 



 

อุทยานฯ ออบขาน สนธิกําลังเร8งดับไฟป�า หลังพบจุด Hotspot 8 จุด 

วันอังคาร ท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/region/272089 

นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล  ผู#อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ@ท่ี 16 เปqดเผยว8า ได#รับรายงานจาก นางสาวนิภาพร 
ไพศาล หัวหน#าอุทยานแห8งชาติออบขาน โดยเจ#าหน#าท่ีคณะทํางานชุดท่ี 13 ซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ีอุทยานแห8งชาติออ
บขาน ได#รับข#อมูล Hotspot จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ประจําวันท่ี 7 มีนาคม 2565 เวลา 02.19 น. 
พบว8าอยู8ในพ้ืนท่ีอุทยานแห8งชาติออบขาน จํานวน 8 จุด ในพ้ืนท่ีตําบลบ#านกาด จํานวน 4 จุด ตําบลดอนเปา 2 จุด 
อําเภอแม8วาง และตําบลสะเมิงใต# อําเภอสะเมิง 2 จุด จังหวัดเชียงใหม8 และจุดท่ีเข#าดําเนินการดับไฟต8อเนื่องจากเม่ือ
วันท่ี 6 มีนาคม 2565 จํานวน 1 จุด ท#องท่ีตําบลบ#านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม8 

โดยจัดกําลังเข#าตรวจสอบและควบคุมไฟป�าในพ้ืนท่ี พบว8าจุดท่ี 1-4 คาดว8าเปfนบริเวณเดียวกัน ท#องท่ีตําบลบ#านกาด 
อ.แม8วาง จ.เชียงใหม8 อัตรากําลังประกอบด#วย หน8วยปnองกันรักษาป�าท่ี ชม.2 (ปางเติม) และสถานีควบคุมไฟป�า รวม 
20นาย จุดท่ี 5-6 ท#องท่ีตําบลดอนเปา อ.แม8วาง จ.เชียงใหม8 อัตรากําลังประกอบด#วย เจ#าหน#าท่ีหน8วยพิทักษ@อุทยาน
แห8งชาติออบขานท่ี 2 (ทุ8งเริง) และสถานีควบคุมไฟป�าออบขาน รวม 15 นาย จุดท่ี 7 ท#องท่ีตําบลสะเมิงใต# อ.สะเมิง 
จ.เชียงใหม8 อัตรากําลังประกอบด#วย เจ#าหน#าท่ีหน8วยพิทักษ@อุทยานแห8งชาติออบขานท่ี 1 (แม8สาบ) และสายตรวจ
ส8วนกลางอุทยานแห8งชาติออบขาน รวม 15 นาย  

จุดท่ี 8 ท#องท่ีตําบลสะเมิงใต# อ.สะเมิง จ.เชียงใหม8 อัตรากําลังประกอบด#วย เจ#าหน#าท่ีหน8วยพิทักษ@อุทยานแห8งชาติออ
บขานท่ี 2 (ทุ8งเริง) และสถานีควบคุมไฟป�าออบขาน รวม 15 นาย จุดท่ี 9 (ต8อเนื่องจากวันท่ี 6 มีนาคม 2565) 
ท#องท่ีตําบลบ#านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม8 อัตรากําลังประกอบด#วย สถานีควบคุมไฟป�าออบขาน สถานีควบคุมไฟป�าภู
พิงค@ ชมรมกํานันผู#ใหญ8บ#าน รวม 15 นาย อย8างไรก็ตามกําลังเจ#าหน#าท่ีได#เข#าพ้ืนท่ีทุกจุดและอยู8ระหว8างการปฏิบัติ
หน#าท่ีอย8างเต็มกําลังความสามารถ 


