
สรุปขาวประจําในวันที่ 22 มี.ค. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวเว็บไซต 

กรมปาไม และบริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) จัดใหมีการประกวดปาชุมชน ตามโครงการคนรักษปา ปารักชุมชน 
ประจาํป 2565 (สํานักขาวสัมพันธเขต 3 เชียงใหม 21 มีนาคม 2565) 
https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/notify/1868 
เรงลา คนรายลักลอบตัดไมพะยูงเกาแก ในปาชุมชน (ชอง7HD 21 มีนาคม 2565) 
https://news.ch7.com/detail/557728 
พอเมืองแพรรวมกับปาไมแพรติดตามการปองกันแกปญหาฝุนละอองจากไฟปาอําเภอสอง  
(สยามรัฐ  21 มีนาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/332960 
ผูวาฯ แพร นําสวนราชการท่ีเก่ียวของลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมเพ่ือติดตามสนับสนุนในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
ฝุนละอองจากไฟปา และการเผาในท่ีโลง ณ อุทยานแหงชาติแมยม (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 21 มีนาคม 2565) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220321143050133 
ป.ป.ส. รับมอบหอฝนจากมูลนิธิแมฟาหลวงพัฒนาเปนแหลงวิชาการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง (สยามรัฐ  21 มีนาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/332976 
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https://siamrath.co.th/n/332960
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https://siamrath.co.th/n/332976


 

กรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) จัดให้มีการประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารัก
ชุมชน ประจําปี 2565 

ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่ เม่ือวันท่ี : 21 มี.ค. 2565 รับชม : 30 คร้ัง 

ด้วยกรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ร่วมกันจัดให้มีการประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจําปี 2565 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน และพัฒนาป่าอย่างเข้มแข็ง โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ - 15 
เมษายน 2565 ชุมชนท่ีสนใจสามารถย่ืนใบสมัครได้ท่ี ส่วนจัดการป่าชุมชน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ถ.เจริญประเทศ  
ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์ 0843559219 จึงประชาสัมพันธ์แจ้งเพ่ือทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เร่งล่า คนร้ายลักลอบตัดไม้พะยูงเก่าแก่ ในป่าชุมชน 

วันท่ี 21 มี.ค. 2565 

 
ประเด็นเด็ด 7 สี - เร่งล่า คนร้ายแก๊งมอดไม้ ลักลอบตัดไม้พะยูงเก่าแก่ในป่าชุมชน จังหวัดมหาสารคาม พบไม้พะยูงต้นใหญ่มีความสูงกว่า 10 เมตร 
ถูกตัดเหลือแต่ตอ โดยคนร้ายแอบเข้ามาก่อเหตุในช่วงเวลากลางคืน 

เหตุการณ์เกิดข้ึน ภายในป่าชุมชนบ้านศรีวิไล ตําบลหนองปลิง พ้ืนท่ีตัวเมืองจังหวัดมหาสารคามต้ังอยู่ภายในศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม สังกัดสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 กรมป่าไม้ โดยนายต่อต้านอุทัยดา กรรมการรักษาป่าชุมชน พร้อมด้วยตํารวจ สภ.ดอนหว่าน ได้พาทีมข่าวช่อง 7HD ลง
พ้ืนท่ีตรวจสอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ภายหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้าน พบไม้พะยูงเก่าแก่ อายุมากกว่า 60 ปี มีความสูงกว่า 10 เมตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 40 เซนติเมตร ท่ีปลูกอยู่บริเวณริมถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ํา ถูกตัดจนเกล้ียงเหลือแต่ตอ หลังจากมีคนร้ายเป็นแก๊งมอดไม้ 
แอบลักลอบเข้ามาตัดหายไป 

โดยพบว่า มีการลักลอบเข้ามาก่อเหตุเป็นคร้ังท่ี 2 แล้ว คร้ังแรกเป็นต้นไม้พะยูงท่ีปลูกอยู่บริเวณฝ่ังตะวันออกของป่าถูกตัดจนเกลี้ยง ไม่เหลือแม้แต่
กิ่งไม้ โดยแบ่งตัดเป็นท่อน ๆ ขนาดความยาวท่อนละ 2 เมตร ยกใส่ข้ึนท้ายรถกระบะหลบหนีไป อาศัยช่วงก่อเหตุในเวลากลางคืน ขณะที่ล่าสุด 
ตํารวจ สภ.ดอนหว่าน อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิด บนถนนสายมหาสารคาม-วาปีปทุม ไล่ล่าตัวแก๊งคนร้ายท่ีก่อเหตุมา
ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พ่อเมืองแพร่ร่วมกับป่าไม้แพร่ติดตามการป้องกันแก้ปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าอําเภอสอง 

สยามรัฐออนไลน์ 21 มีนาคม 2565 15:22 น. 

 
วันท่ี 21 มี.ค.65 เวลา 09.30 น. ท่ีอุทยานแห่งชาติแม่ยม ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย 
นายปรีชา โตมี ผอ.ทสจ.แพร่ และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจติดตามสนับสนุนในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
จากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

 
โดยมีหน่วยงาน ท้ังสังกัดกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ในพ้ืนท่ีอําเภอสองร่วมชี้แจงและบรรยายสรุปผลการดําเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติแม่ยม สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม หน่วยป้องกัน
รักษาป่าท่ี พร.2 (แม่สอง) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สอง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยหลวง 

 

 

 

 

 

 



 

ผู้ว่าฯ แพร่ นําส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามสนับสนุนในการดําเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่า และการเผาในท่ีโล่ง ณ อุทยานแห่งชาติแม่ยม 

21 มี.ค. 2565  

 
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้ (21 มี.ค.65) เวลา 09.30 น. ท่ีอุทยานแห่งชาติแม่ยม ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง นายสมหวัง 
พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจติดตามสนับสนุนในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี โดยมีหน่วยงานท้ังสังกัดกรมป่าไม้  
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ในพ้ืนท่ีอําเภอสองร่วมชี้แจงและบรรยายสรุปผลการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน 
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติแม่ยม สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.2 (แม่สอง)  
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สอง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยหลวง 

จังหวัดแพร่มีเป้าหมายตัวชี้วัด ดังน้ี ความสําเร็จของการจัดการไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง (Hotspot) คือจุดความร้อนลดลงร้อยละ 30 หรือไม่เกิน 
3,528 จุด ผลการดําเนินงานต้ังแต่เดือนมกราคมถึงวันท่ี 20 มีนาคม 2565 พบจุดความร้อนจํานวน 939 จุด 



เป้าหมายความสําเร็จในการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 คือ ร้อยละวันท่ีปริมาณ PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานลดลงร้อยละ 30 หรือไม่เกิน 
31 วัน ผลการดําเนินงานต้ังแต่เดือนมกราคมถึงวันท่ี 20 มีนาคม 2565 พบจํานวนวันท่ีฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานจํานวน 13 วัน โดย 
ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

ข้อมูลเปรียบเทียบ PM 2.5 ข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคมถึง 19 มีนาคม ปี 2564 และปี 2565 พบว่าปี 2564 จํานวนวันท่ีเกินค่ามาตรฐาน  
46 วัน สําหรับปี 2565 จํานวนวันท่ีเกินค่ามาตรฐานจํานวน 13 วัน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เน้นยํ้าแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาล ซ่ึงถือเป็นวาระแห่งชาติตามมาตรการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับแนวทางของจังหวัดแพร่เน้นการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเน้นการสร้างความเข้าใจให้ถึงกลุ่มเป้าหมายพ้ืนท่ีเสี่ยงอย่างท่ัวถึงตลอดปี มีการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงก่อนและหลังช่วงวิกฤตหมอกควันอย่างเหมาะสม ให้มีการบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงพอท่ัวถึง พ้ืนท่ี ท่ีสามารถดูแลไม่ให้เกิด
ไฟป่า ให้จัดหางบประมาณสนับสนุนมากกว่าพ้ืนท่ี ท่ีเกิดไฟป่าซํ้าซาก การนํานโยบายคนอยู่กับป่าเพ่ือประโยชน์อย่างสมดุล และปัญหาไฟป่าหมอก
ควันเป็นปัญหาส่งผล กระทบต่อสุขภาพของประชาชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว ดังนั้นจึงต้องได้รับความร่วมมือจาก 9 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง นอกจากนั้นยังมีปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้อาทิ สภาวะอากาศ กระแสลมภูมิประเทศ ส่งผลต่อ
ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในแต่ละพ้ืนท่ี 

จากน้ันคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เดินทางไปยังหน่วยป้องกันและรักษาป่า พร. 2 เพ่ือตรวจเย่ียมให้กําลังใจและมอบส่ิงของสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ป.ป.ส. รับมอบหอฝ่ินจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงพัฒนาเป็นแหล่งวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

สยามรัฐออนไลน์ 21 มีนาคม 2565 15:51 น. 

 
ป.ป.ส. รับมอบหอฝิ่นจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เพ่ือจัดต้ังวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ พร้อมเตรียมพัฒนาเป็นแหล่ง
วิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

วันท่ี 21 มีนาคม 2565 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) รับมอบหนังสือการใช้
พ้ืนท่ีหอฝิ่นจาก หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัดต้ังวิทยาลัย
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ ให้เป็นแหล่งศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ 
โดยมี Mr. Jeremy Douglas ผู้แทนประจําภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
พ.ต.อ.สว่างวิทย์ สุทธหลวง รองผู้บังคับการตํารวจเชียงราย ผู้แทนจาก DEA ผู้แทนกรมป่าไม้ และหน่วยงานท้องถ่ินในพ้ืนท่ี เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน 
ณ หอฝิ่น อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

นายวิชัย กล่าวว่า สํานักงาน ป.ป.ส. มีความภาคภูมิใจท่ีได้รับมอบพ้ืนท่ีหอฝิ่นจากทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซ่ึงได้ดําเนินการจัดต้ังเป็นสถานท่ีจัดแสดง
นิทรรศการและเปิดให้สาธารณชนเข้าชม และเรียนรู้เกี่ยวกับมหันตภัยอันเกิดจากฝิ่นและสารเสพติด เพ่ือให้ความรู้ในเชิงป้องกันยาเสพติดแก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน ซ่ึงเป็นการสานต่อปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่ีมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติด มาต้ังแต่ปี พ.ศ.2548 และ
ตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีปัจจุบันมุ่งเน้นและให้ความสําคัญต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 
รวมท้ังนโยบายของนายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการพัฒนางานวิชาการด้านพืชเสพติด เพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้เท่า
ทัน อีกท้ังพัฒนาพืชเสพติดในเชิงเศรษฐกิจภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย 

นายวิชัย กล่าวด้วยว่า สํานักงาน ป.ป.ส. ต้ังใจที่จะต่อยอดงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โดยจะนําพ้ืนท่ีไปใช้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และทดลองปลูกพืชท่ีเป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธ์ิหรืออาจใช้ผลิต
เป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธ์ิ และใช้เป็นพ้ืนท่ีต้ังวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นหน่วยงานหลักใน
การพัฒนาบุคลากรของประเทศลุ่มแม่น้ําโขง รวมท้ังเป็นสถานท่ีในการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานภาคี
ระหว่างประเทศนอกภูมิภาคต่อไปในอนาคต 

"โดยพ้ืนท่ีอุทยานสามเหลี่ยมทองคํา หรือ หอฝิ่น ท่ีได้รับมอบจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ประกอบด้วย พ้ืนท่ีอาคารจัดแสดงนิทรรศการ อาคารเกรท
เธอร์แม่โขงลอดจ์ ห้องพัก บ้านพัก สํานักงาน ห้องประชุม รวมท้ังอาคารประกอบอ่ืน ๆ ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ํามะ และป่าสบรวก 
ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เนื้อท่ี 156 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา การดําเนินการในคร้ังนี้ สํานักงาน ป.ป.ส. ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และกรมป่าไม้ รวมท้ังได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน
แห่งชาติดังกล่าว มีกําหนดระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงในขณะนี้การดําเนินการในข้ันตอนท่ีเกี่ยวข้องของการรับมอบได้ดําเนินการเรียบร้อย และนํามาสู่การ
ลงนามส่งมอบ - รับมอบหอฝิ่นในวันนี้" 


