
สรุปข�าวประจําวันท่ี 27 ธ.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- รับมือไฟป�าหมอกควัน17จังหวัดเหนือ (ไทยรัฐ 28 ธ.ค. 65 หน#า 7) 

- เทียบท&าหน#า3: คิกออฟ (ไทยรัฐ 27 ธ.ค. 65 หน#า 5) 

- ข&าวสั้นทันโลก: ลักลอบตัดไม#สักทอง (ไทยรัฐ 27 ธ.ค. 65 หน#า 10) 

ข�าวเว็บไซต! 

- “วราวุธ” ปลื้มผลสําเร็จ “ปลูกป�าเพ่ือคาร:บอนเครดิต” ยก “บ#านโค#งตาบาง ป�าชุมชนแห&งแรก สู&ตลาดคาร:บอนเครดิต” 

กรุงเทพธุรกิจ 26 ธ.ค. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/news/corporate-moves/1044823 

- “วราวุธ” ปลื้มผลสําเร็จ “บ#านโค#งตาบาง ป�าชุมชนแห&งแรก สู&ตลาดคาร:บอนเครดิต” 

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 26 ธ.ค. 2565 https://www.thansettakij.com/pr-news/sustainable/zero-carbon/551354 

- คิกออฟ 

ไทยรัฐ 27 ธ.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/politic/2587766 

- ‘บ๊ิกปXอม’ ลุยเชียงราย ย้ําทุกหน&วยแก#ปZญหาไฟป�า หมอกควัน ฝุ�น ดูแลสุขภาพ ปชช.ทุกมิติ 

มติชน วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 https://www.matichon.co.th/politics/news_3743930 

- "ลุงปXอม" ลุย "เชียงราย" กําชับแก#ไฟป�า-หมอกควัน-ฝุ�น ดูแลสุขภาพประชาชน 

ไทยรัฐ 26 ธ.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/politic/2587265 

- เหิมเกริม! นายทุนลักลอบตัดไม#สักทองขนาดใหญ& 11 ต#น ห&างถนนหลักแค& 200 ม. 

ไทยโพสต: 26 ธันวาคม 2565 https://www.thaipost.net/district-news/291901/ 

- เหิมเกริม! เย#ยหน&วยงานรัฐ นายทุนลักลอบตัดไม#สักทองใหญ& 

บ#านเมือง วันจันทร: ท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/region/310137 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23717
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: รับมือไฟป่าหมอกควัน17จังหวัดเหนือ

รหัสข่าว: C-221228039166(27 ธ.ค. 65/06:00) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 28.53 Ad Value: 28,530 PRValue : 85,590 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23716
วันที่: อังคาร 27 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 5(บนขวา)

คอลัมน์: เทียบท่าหน้า3: คิกออฟ

รหัสข่าว: C-221227009041(27 ธ.ค. 65/04:22) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 19.82 Ad Value: 19,820 PRValue : 59,460 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23716
วันที่: อังคาร 27 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ลักลอบตัดไม้สักทอง

รหัสข่าว: C-221227009074(27 ธ.ค. 65/04:17) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 6.62 Ad Value: 6,620 PRValue : 19,860 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

“วราวุธ” ปลื้มผลสําเร็จ “ปลูกป�าเพ่ือคาร:บอนเครดิต” ยก “บ#านโค#งตาบาง ป�าชุมชนแห&งแรก สู&ตลาดคาร:บอนเครดิต” 

กรุงเทพธุรกิจ 26 ธ.ค. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/news/corporate-moves/1044823 

วันนี้ (24 ธันวาคม 2565) เวลา 14.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว&าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล#อม (รมว.ทส.) เปfนประธานเปgดกิจกรรม “Kick off ป�าชุมชนแห&งแรก สู&ตลาดคาร:บอนเครดิต” พร#อมมอบโล&เกียรติ

คุณแก&ประธานเครือข&ายป�าชุมชน ร&วมปลูกต#นรวงผึ้ง ในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และชมการสาธิตการเก็บข#อมูลคาร:บอนเครดิต 

และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน: ท่ีปรึกษา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน: ปลัดกระทรวงฯ 

และคณะผู#บริหาร ทส. เข#าร&วมกิจกรรม และมี นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ: รองผู#ว&าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให#การต#อนรับ 

ณ ป�าชุมชนบ#านโค#งตาบาง จังหวัดเพชรบุรี เน#นย้ําความสําคัญของการปลูกป�าเพ่ือประโยชน:คาร:บอนเครดิต เพราะนอกจาก

จะมีประโยชน:ต&อความสมบูรณ:และยั่งยืนด#านสิ่งแวดล#อมแล#ว ยังมีประโยชน:ในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจด#วย และจากนี้ไป

ต#นไม#ทุกต#นคือสมบัติของพวกเราและลูกหลานของพวกเราทุกคน 

รมว.ทส. กล&าวว&า ทส. เตรียมยกระดับเชิงนโยบายขยายความร&วมมือและขับเคลื่อนการดําเนินงานด#านป�าไม#เพ่ือประโยชน:

คาร:บอนเครดิตได#อย&างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงยกระดับการส&งเสริมหน&วยงานภาคเอกชนในการมีส&วนร&วมดําเนินงาน 

และพัฒนาศักยภาพชุมชนและประชาชนเพ่ือดําเนินการปลูกและดูแลป�าไม#เพ่ือประโยชน:คาร:บอนเครดิต มุ&งสู&เปXาหมายความ

เปfนกลางทางคาร:บอน และการปล&อยกnาซเรือนกระจกสุทธิเปfนศูนย:ของประเทศไทย สําหรับป�าชุมชนบ#านโค#งตาบางนี้ 

นับว&าเปfนป�าชุมชนแห&งแรกท่ีมีการข้ึนทะเบียนโครงการลดกnาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-

VER) โดยสามารถลดการปล&อยกnาซเรือนกระจกจากการทําลายป�าและความเสื่อมโทรมของป�าตลอดจนมีการเพ่ิมพูนการกัก

เก็บคาร:บอน และมีคาร:บอนเครดิตท่ีได#รับการรับรอง จํานวน 5,259 ตันคาร:บอนไดออกไซด:เทียบเท&า จึงเปfนป�าชุมชนแห&ง

แรกของประเทศไทย ท่ีพร#อมเข#าสู&ตลาดคาร:บอนเครดิต ซ่ึงป�าชุมชนแห&งนี้จะเปfนต#นแบบชุมชนตัวอย&าง ในการขยายพ้ืนท่ี

ดําเนินการให#ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศต&อไป 



 

 “วราวุธ” ปลื้มผลสําเร็จ “บ#านโค#งตาบาง ป�าชุมชนแห&งแรก สู&ตลาดคาร:บอนเครดิต” 

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 26 ธ.ค. 2565 https://www.thansettakij.com/pr-news/sustainable/zero-carbon/551354 

“วราวุธ” ปลื้มผลสําเร็จ “ปลูกป�าเพ่ือคาร:บอนเครดิต” ยก “บ#านโค#งตาบาง ป�าชุมชนแห&งแรก สู&ตลาดคาร:บอนเครดิต”  

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว&าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม (รมว.ทส.) เปfนประธานเปgดกิจกรรม 

“Kick off ป�าชุมชนแห&งแรก สู&ตลาดคาร:บอนเครดิต” พร#อมมอบโล&เกียรติคุณแก&ประธานเครือข&ายป�าชุมชน ร&วมปลูกต#น

รวงผึ้ง ในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และชมการสาธิตการเก็บข#อมูลคาร:บอนเครดิต และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี ดร.

ยุทธพล อังกินันทน: ท่ีปรึกษา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน: ปลัดกระทรวงฯ และคณะผู#บริหาร ทส. เข#าร&วมกิจกรรม และมี 

นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ: รองผู#ว&าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให#การต#อนรับ ณ ป�าชุมชนบ#านโค#งตาบาง จังหวัดเพชรบุรี เน#น

ย้ําความสําคัญของการปลูกป�าเพ่ือประโยชน:คาร:บอนเครดิต เพราะนอกจากจะมีประโยชน:ต&อความสมบูรณ:และยั่งยืนด#าน

สิ่งแวดล#อมแล#ว ยังมีประโยชน:ในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจด#วย และจากนี้ไปต#นไม#ทุกต#นคือสมบัติของพวกเราและ

ลูกหลานของพวกเราทุกคน 

รมว.ทส. กล&าวว&า ทส. เตรียมยกระดับเชิงนโยบายขยายความร&วมมือและขับเคลื่อนการดําเนินงานด#านป�าไม#เพ่ือประโยชน:

คาร:บอนเครดิตได#อย&างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงยกระดับการส&งเสริมหน&วยงานภาคเอกชนในการมีส&วนร&วมดําเนินงาน 

และพัฒนาศักยภาพชุมชนและประชาชนเพ่ือดําเนินการปลูกและดูแลป�าไม#เพ่ือประโยชน:คาร:บอนเครดิต มุ&งสู&เปXาหมายความ

เปfนกลางทางคาร:บอน และการปล&อยกnาซเรือนกระจกสุทธิเปfนศูนย:ของประเทศไทย สําหรับป�าชุมชนบ#านโค#งตาบางนี้ 

นับว&าเปfนป�าชุมชนแห&งแรกท่ีมีการข้ึนทะเบียนโครงการลดกnาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-

VER) โดยสามารถลดการปล&อยกnาซเรือนกระจกจากการทําลายป�าและความเสื่อมโทรมของป�าตลอดจนมีการเพ่ิมพูนการกัก

เก็บคาร:บอน และมีคาร:บอนเครดิตท่ีได#รับการรับรอง จํานวน 5,259 ตันคาร:บอนไดออกไซด:เทียบเท&า จึงเปfนป�าชุมชนแห&ง

แรกของประเทศไทย ท่ีพร#อมเข#าสู&ตลาดคาร:บอนเครดิต ซ่ึงป�าชุมชนแห&งนี้จะเปfนต#นแบบชุมชนตัวอย&าง ในการขยายพ้ืนท่ี

ดําเนินการให#ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศต&อไป 



 

คิกออฟ 

ไทยรัฐ 27 ธ.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/politic/2587766 

เปfนหัวเรี่ยวหัวแรงผลักดันการออก พ.ร.บ.ป�าชุมชน พ.ศ.2562 จนเปfนผลสําเร็จ ล&าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล#อม นําโดย “เดอะท็อป” วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. นําทีมคณะผู#บริหาร 

คิกออฟ โปรเจกต:ป�าชุมชนสู&ตลาดคาร:บอนเครดิตแห&งแรก ท่ีชุมชนบ#านโค#งตาบาง จ.เพชรบุรี 

เปfนโครงการสร#างให#ชาวบ#านมีส&วนร&วมและรับประโยชน:จากป�าชุมชน สร#างรายได# ลดรายจ&าย พ่ึงพิงป�าชุมชนได#ในยาม

วิกฤติ เห็นผลชัดเจนในยุคโควิด-19 

ใช#ผลผลิตจากป�าชุมชน ต&อยอดขยายผลไปสู&วิสาหกิจชุมชน 

ท้ังยังรับประโยชน:จากการขายคาร:บอนเครดิตได#สูงถึง 90 เปอร:เซ็นต: นําเงินกลับมาดูแลป�าชุมชนให#สมบูรณ:ยิ่งๆข้ึน 

วิถีอันชาญฉลาด เปfนความม่ันคงและยั่งยืน ตามนโยบายเศรษฐกิจบีซีจี 

ท่ีสําเร็จได#เพราะร&วมกันคนละไม#คนละมือ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘บ๊ิกปXอม’ ลุยเชียงราย ย้ําทุกหน&วยแก#ปZญหาไฟป�า หมอกควัน ฝุ�น ดูแลสุขภาพ ปชช.ทุกมิติ 

มติชน วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 https://www.matichon.co.th/politics/news_3743930 

เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม ท่ีจังหวัดเชียงราย พล.อ.ประวิตร วงษ:สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการปXองกันและแก#ไข

ปZญหาไฟป�า หมอกควัน และฝุ�นละอองในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ปx 2566 โดยมีหน&วยงานท้ังในส&วนกลางและในพ้ืนท่ีร&วมรับฟZง

นโยบายเพ่ือนําไปขับเคลื่อนสู&การปฏิบัติ โดยเน#นย้ําว&าปZญหาไฟป�า หมอกควัน และฝุ�นละออง เปfนปZญหาท่ีรัฐบาลให#

ความสําคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคเหนือ 17 จังหวัด ทุกกระทรวงและทุกหน&วยงาน ต#องบูรณาการปXองกันและ

แก#ไขให#ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือปกปXองสุขภาพอนามัยของพ่ีน#องประชาชนในทุกพ้ืนท่ี ครอบคลุม “เมือง ป�า เกษตร” 

พล.อ.ประวิตร กล&าวว&า ขอให#หน&วยงานท่ีมีส&วนเก่ียวข#อง เข#มงวดกวดขัน ทุ&มเทสรรพกําลังองค:ความรู# และทรัพยากรอย&าง

เต็มกําลังความสามารถ และประสานงานกันในการดําเนินงาน ปฏิบัติการขับเคลื่อนตาม “แผนเฉพาะกิจ” เพ่ือการแก#ไข

ปZญหามลพิษด#านฝุ�นละออง ปx 2566 บนหลักการ “สื่อสารเชิงรุก-ยกระดับปฏิบัติการ-สร#างการมีส&วนร&วม” โดย 

1.สร#างความเปfนเอกภาพของข#อมูล ปรับรูปแบบการรายงานข#อมูลและองค:ความรู#ต&างๆ ให#น&าสนใจ เข#าถึงง&ายเพ่ือไม&ให#เกิด

ความสับสนและต่ืนตระหนก 

2.สร#างการมีส&วนร&วมทุกภาคส&วน โดยเฉพาะภาคประชาชน นําความเห็นของพ่ีน#องประชาชนมาปรับปรุงการทํางานให#

สอดคล#องกับบริบทของพ้ืนท่ี 

3.การปXองกัน และแก#ไขปZญหาต#องเปfนเอกภาพ การรับผิดชอบ กํากับดูแลพ้ืนท่ีต#องไม&เกิดช&องว&าง หรือพ้ืนท่ีเกรงใจ และต#อง

ไม&เกิดปZญหา ว&าไม&ใช&พ้ืนท่ีรับผิดชอบไม&ทํา ไม&ว&าจะเปfนระหว&างจังหวัด หรือระหว&างหน&วยงาน 



4.ผู#ว&าราชการจังหวัด บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ใช#ระบบ Single command มีการจัดทําประกาศจังหวัดใน

สถานการณ:ต&างๆ การเฝXาระวัง ติดตามสถานการณ: และบูรณาการสั่งการปXองกันและแก#ไขปZญหาทุกพ้ืนท่ี/ทุกระดับ ท้ัง

อําเภอ ตําบล (องค:กรปกครองส&วนท#องถ่ิน) และกํานัน/ผู#ใหญ&บ#าน 

พล.อ.ประวิตร กล&าวอีกว&า ขอกําชับไปยังกระทรวงหลัก ได#แก& กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล#อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ: กระทรวงคมนาคม สํานักงานตํารวจแห&งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงกลาโหม ให#ปฏิบัติหน#าท่ีอย&างเคร&งครัด เตรียมความ

พร#อมในทุกด#านท้ังอุปกรณ: เครื่องมือ และกําลังพล สร#างความเข#าใจและความตระหนัก ให#พ่ีน#องประชาชนเชื่อม่ัน ยอมรับ 

และร&วมมือในการเฝXาระวัง และดูแลรักษา ไม&ให#เกิดปZญหาไฟป�าและการเผาในท่ีโล&ง พร#อมให#นําเทคโนโลยีมาใช#

ประกอบการดําเนินงานเพ่ือให#มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการรายงานสถานการณ: คาดการณ: ประเมินความเสี่ยงต&างๆ ได#แก& 

สภาพอุตุนิยมวิทยา การคาดการณ:ฝุ�นละอองล&วงหน#า การพยากรณ:ระดับชั้นอันตรายของไฟ และการประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงเกิด

ไฟ โดยใช# ข#อมูลจุดความร#อนและพ้ืนท่ีไฟไหม#ซํ้าซาก 

นอกจากนี้ ยังได#ให#ขยายผลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร ท้ังการ “ชิงเก็บ ลดเผา” และ “การใช#ระบบบริหาร

การเผาในท่ีโล&ง” เพ่ือควบคุมการเกิดไฟในพ้ืนท่ีป�าและพ้ืนท่ีเกษตร โดยมุ&งเน#นการเก็บเชื้อเพลิงมาใช#ประโยชน: สร#างมูลค&า

และรายได#ให#กับชุมชน บนหลักการ BCG สําหรับพ้ืนท่ีเมือง ให#เข#มงวดกวดขัน และบังคับใช#กฎหมายอย&างจริงจังกับรถท่ี

ระบายสารมลพิษ โดยเฉพาะควันดํา และให#จัดระบบการจราจรให#คล&องตัวในช&วงสภาวะอากาศปgด และประสานเอกชนใน

การช&วยเหลือประชาชนในการตรวจสภาพรถยนต:และเปลี่ยนอะไหล&ราคาถูก รวมท้ังตรวจสอบ กํากับ ดูแลโรงงาน

อุตสาหกรรมอย&างเข#มงวด และขยายผล/เพ่ิมประสิทธิภาพให#มีการลดการเผาอ#อย ให#บรรลุเปXาหมายและมาตรการท่ีตั้งไว# 

สําหรับปZญหาหมอกควันข#ามแดน ให#ขับเคลื่อนการปXองกันและแก#ปZญหาหมอกควันข#ามแดน ตามกลไกอาเซียน ผลักดันให#

ประเทศสมาชิกต้ังเปXาหมายร&วมกันในการลดจุดความร#อนและพ้ืนท่ีเผาไหม# 

สําหรับการดูแลสุขภาพอนามัยของพ่ีน#องประชาชน ให#ยกระดับการเฝXาระวัง แจ#งเตือน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต&อ

สุขภาพของประชาชน ให#จัดเตรียมอุปกรณ:ทางการแพทย:และยารักษาโรคให#พร#อม จัดสถานท่ีรองรับหากเกิดสถานการณ:

ปZญหาจากฝุ�นละอองท่ีรุนแรงให#เพียงพอและครอบคลุม และให#หม่ันตรวจสุขภาพของเจ#าหน#าท่ีและอาสาสมัคร เพ่ือรักษา

ก&อนการปฏิบัติงานและระวังตัวเองในการปฏิบัติงาน 

หลังมอบนโยบาย พล.อ.ประวิตรได#ปล&อยขบวนคาราวาน การปXองกันและแก#ไขปZญหา 3 พ้ืนท่ี “เมือง ป�า เกษตร” ให#พ่ีน#อง

ประชาชนได#เห็นและม่ันใจในความพร#อมของทุกหน&วยงาน ซ่ึงจะร&วมกันทํางานแบบไร#รอยต&อ โดยมีเปXาหมายสูงสุดคือ

ปกปXองสุขภาพอนามัยของพ่ีน#องประชาชน 

 

 



 

"ลุงปXอม" ลุย "เชียงราย" กําชบัแก#ไฟป�า-หมอกควัน-ฝุ�น ดูแลสุขภาพประชาชน 

ไทยรัฐ 26 ธ.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/politic/2587265 

สภาสกอตแลนด:ผ&านกฎหมาย ให#คนข#ามเพศเปลี่ยนเพศตัวเองง&ายข้ึน 

พล.อ.ประวิตร วงษ:สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ข้ึนเหนือลุย "เชียงราย" กําชับทุกหน&วยงานเข#มแก#ไขปZญหาไฟป�า หมอกควัน 

ฝุ�นละออง ดูแลสุขภาพประชาชน พร#อมปล&อยคาราวานปXองกันและแก#ปZญหา 3 พ้ืนท่ี “เมือง ป�า เกษตร” 

วันท่ี 26 ธ.ค. 65 พลเอกประวิตร วงษ:สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการปXองกันและแก#ไขปZญหาไฟป�า หมอกควัน 

และฝุ�นละออง ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ปx 2566 ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีหน&วยงานท้ังในส&วนกลางและในพ้ืนท่ีร&วมรับฟZงนโยบาย

เพ่ือนําไปขับเคลื่อนสู&การปฏิบัติ พลเอกประวิตร เน#นย้ําว&า ปZญหาไฟป�า หมอกควัน และฝุ�นละออง เปfนปZญหาท่ีรัฐบาลให#

ความสําคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคเหนือ 17 จังหวัด ทุกกระทรวงและทุกหน&วยงานต#องบูรณาการปXองกันและ

แก#ไขให#ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือปกปXองสุขภาพอนามัยของพ่ีน#องประชาชนในทุกพ้ืนท่ี ครอบคลุม “เมือง ป�า เกษตร” 

พลเอกประวิตร ได#มอบหมายให#หน&วยงานท่ีมีส&วนเก่ียวข#องเข#มงวดกวดขัน ทุ&มเทสรรพกําลัง องค:ความรู# และทรัพยากร

อย&างเต็มกําลังความสามารถ และประสานงานกันในการดําเนินงาน ปฏิบัติการขับเคลื่อนตาม “แผนเฉพาะกิจ” เพ่ือการ

แก#ไขปZญหามลพิษด#านฝุ�นละออง ปx 2566 บนหลักการ “สื่อสารเชิงรุก-ยกระดับปฏิบัติการ-สร#างการมีส&วนร&วม” โดย 

1. สร#างความเปfนเอกภาพของข#อมูล ปรับรูปแบบการรายงานข#อมูลและองค:ความรู#ต&างๆ ให#น&าสนใจ เข#าถึงง&าย เพ่ือไม&ให#

เกิดความสับสนและต่ืนตระหนก 

2. สร#างการมีส&วนร&วมทุกภาคส&วน โดยเฉพาะภาคประชาชน นําความเห็นของพ่ีน#องประชาชนมาปรับปรุงการทํางานให#

สอดคล#องกับบริบทของพ้ืนท่ี 

3. การปXองกัน และแก#ไขปZญหาต#องเปfนเอกภาพ การรับผิดชอบ กํากับดูแลพ้ืนท่ีต#องไม&เกิดช&องว&าง หรือพ้ืนท่ีเกรงใจ และ

ต#องไม&เกิดปZญหา ว&าไม&ใช&พ้ืนท่ีรับผิดชอบไม&ทํา ไม&ว&าจะเปfนระหว&างจังหวัด หรือระหว&างหน&วยงาน 

4. ผู#ว&าราชการจังหวัด บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ใช#ระบบ Single command มีการจัดทําประกาศจังหวัดใน

สถานการณ:ต&างๆ การเฝXาระวัง ติดตามสถานการณ: และบูรณาการสั่งการปXองกันและแก#ไขปZญหาทุกพ้ืนท่ี/ทุกระดับ ท้ัง

อําเภอ ตําบล (องค:กรปกครองส&วนท#องถ่ิน) และกํานัน/ผู#ใหญ&บ#าน 



พลเอกประวิตร ได#กําชับลงไปยังกระทรวงหลัก ได#แก& กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ: กระทรวงคมนาคม สํานักงานตํารวจแห&งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงกลาโหม ให#ปฏิบัติหน#าท่ีอย&างเคร&งครัด เตรียมความพร#อมในทุกด#าน

ท้ังอุปกรณ: เครื่องมือ และกําลังพล สร#างความเข#าใจและความตระหนัก ให#พ่ีน#องประชาชนเชื่อม่ัน ยอมรับ และร&วมมือใน

การเฝXาระวัง และดูแลรักษา ไม&ให#เกิดปZญหาไฟป�า และการเผาในท่ีโล&ง พร#อมให#นําเทคโนโลยีมาใช#ประกอบการดําเนินงาน

เพ่ือให#มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรายงานสถานการณ: คาดการณ: ประเมินความเสี่ยงต&างๆ ได#แก& สภาพอุตุนิยมวิทยา การ

คาดการณ:ฝุ�นละอองล&วงหน#า การพยากรณ:ระดับชั้นอันตรายของไฟ และการประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงเกิดไฟ โดยใช#ข#อมูลจุดความ

ร#อนและพ้ืนท่ีไฟไหม#ซํ้าซาก 

นอกจากนี้ยังได#ให#ขยายผลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร ท้ังการ “ชิงเก็บ ลดเผา” และ “การใช#ระบบบริหาร

การเผาในท่ีโล&ง” เพ่ือควบคุมการเกิดไฟในพ้ืนท่ีป�าและพ้ืนท่ีเกษตร โดยมุ&งเน#นการเก็บเชื้อเพลิงมาใช#ประโยชน: สร#างมูลค&า

และรายได#ให#กับชุมชน บนหลักการ BCG สําหรับพ้ืนท่ีเมืองให#เข#มงวดกวดขันและบังคับใช#กฎหมายอย&างจริงจังกับรถท่ี

ระบายสารมลพิษ โดยเฉพาะควันดํา และให#จัดระบบการจราจรให#คล&องตัวในช&วงสภาวะอากาศปgด และประสานเอกชนใน

การช&วยเหลือประชาชนในการตรวจสภาพรถยนต:และเปลี่ยนอะไหล&ราคาถูก รวมท้ังตรวจสอบ กํากับ ดูแลโรงงาน

อุตสาหกรรมอย&างเข#มงวด และขยายผล/เพ่ิมประสิทธิภาพให#มีการลดการเผาอ#อย ให#บรรลุเปXาหมายและมาตรการท่ีตั้งไว# 

สําหรับปZญหาหมอกควันข#ามแดน ให#ขับเคลื่อนการปXองกันและแก#ปZญหาหมอกควันข#ามแดน ตามกลไกอาเซียน ผลักดันให#

ประเทศสมาชิกต้ังเปXาหมายร&วมกันในการลดจุดความร#อนและพ้ืนท่ีเผาไหม# 

สําหรับการดูแลสุขภาพอนามัยของพ่ีน#องประชาชน พลเอกประวิตร ได#สั่งการให#ยกระดับการเฝXาระวัง แจ#งเตือน โดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต&อสุขภาพของประชาชน ให#จัดเตรียมอุปกรณ:ทางการแพทย:และยารักษาโรคให#พร#อม จัดสถานท่ีรองรับ

หากเกิดสถานการณ:ปZญหาจากฝุ�นละอองท่ีรุนแรงให#เพียงพอและครอบคลุม และให#หม่ันตรวจสุขภาพของเจ#าหน#าท่ีและ

อาสาสมัคร เพ่ือรักษาก&อนการปฏิบัติงานและระวังตัวเองในการปฏิบัติงาน 

หลังมอบนโยบาย พลเอกประวิตร ได#ปล&อยขบวนคาราวานการปXองกันและแก#ไขปZญหา 3 พ้ืนท่ี “เมือง ป�า เกษตร” ให#พ่ีน#อง

ประชาชนได#เห็นและม่ันใจในความพร#อมของทุกหน&วยงาน ซ่ึงจะร&วมกันทํางานแบบไร#รอยต&อ โดยมีเปXาหมายสูงสุดคือ

ปกปXองสุขภาพอนามัยของพ่ีน#องประชาชน 

 

 

 

 

 



 

เหิมเกริม! นายทุนลักลอบตัดไม#สักทองขนาดใหญ& 11 ต#น ห&างถนนหลักแค& 200 ม. 

ไทยโพสต: 26 ธันวาคม 2565 https://www.thaipost.net/district-news/291901/ 

นายทุนอิทธิพลลุยตัดไม#สักทอง อายุนับร#อยปx ใหญ&ขนาด 3 คนโอบ ยาวกว&า 40 เมตร จํานวน 11 ต#น ห&างถนนสาย 323 แค& 

200 เมตร ชาวบ#านเห็นสุดสะเทือนใจแจ#งเจ#าหน#าท่ี นายอําเภอพร#อมป�าไม# อุทยานฯ บุกยึดคาตอ 9 ต#น ส&วนขบวนการมอด

ไม#ขับรถ18ล#อ บรรทุกไม# 2 ต#น หลบหนีไปก&อน 

26 ธ.ค.2565 - เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคมท่ีผ&านมา นายเนรมิต เหลืองอร&ามฟXา นายอําเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายไพโรจน: 

เขียวแก#ว หน.หน&วยปXองกัน และพัฒนาป�าไม#ไทรโยค กจ.1 นายสุพล คําเสนาะ หน.อุทยานฯไทรโยค นายกิตติ แสงหล&อ หน.

สายตรวจอุทยานฯ พร#อมกําลังเข#าตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีป�าสักทอง ตรงข#ามร.พ.พระปgยมหาราชรมณียเขต ม.7 ต.ไทรโยค 

อ.ไทรโยค หลังได#รับแจ#งจากชาวบ#านว&า มีผู#มีอิทธิพลเข#ามาตัดโค&นต#นสักทอง ขนาดใหญ&อายุนับร#อยปx และใช#รถเครนยกไม#

ท&อนข้ึนรถบรรทุก18ล#อ โดยไม&เกรงกลัวกฎหมาย 

กําลังเจ#าหน#าท่ี เดินทางเข#าไปยังท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงอยู&ตรงข#ามกับรพ.พระปgยมหาราชรมณียเขต ห&างจากถนนสาย323กาญจนบุรี-

สังขละบุรี 200 เมตร พบบ#านก&ออิฐถือปูนชั้นเดียว มีรั้วเหล็กด#านหน#า แต&ไม&พบผู#ใด ด#านข#างบ#านและหลังบ#าน พบว&าเปfนดง

ต#นสักทองขนาดใหญ& ถูกตัดโค&นลงมาคาตอ กองกับพ้ืนกระจายท่ัวจํานวน 9 ต#น และพบตอต#นสักทองขนาดใหญ& 2 ตอ ท่ีถูก

กลุ&มขบวนการตัดไม#ทําลายป�า ตัดโค&นและนําออกไปได#2ต#น 

เจ#าหน#าท่ีกระจายกําลังเข#าตรวจสอบ บริเวณพ้ืนท่ีเกิดเหตุอย&างละเอียด พบว&าพ้ืนท่ีดังกล&าวเปfนดงไม#สักทองขนาดใหญ& ห&าง

จากเขตอุทยานฯไทรโยค 50 เมตร และอยู&ในเขตราชพัสดุแปลงใหญ& ตามพรฎ.2481 ในพ้ืนท่ีป�าดังกล&าว เต็มไปด#วยต#นสัก

ทองขนาดใหญ& ละลานตา แต&ถูกขบวนการมอดไม#ตัดโค&นกระจายเกลื่อน เห็นแล#วเปfนท่ีน&าเศร#าใจเปfนอย&างยิ่ง พบว&าไม#สักท่ี

ถูกตัดโค&น ก่ิงใบยังเต็มต#นท้ัง9ต#น ท้ังพบร&องรอยกวาดใบไม#ออกจากโคนต#น เปfนวงกลมเพ่ือเตรียมตัดโค&น รวมท้ังยังพบ



ร&องรอยมอดไม#ใช#เลื่อยโซ&ยนต: ตัดโค&นต#นสักทองไปได#เพียงครึ่งต#น ท่ัวบริเวณมีแต&กองข้ีเลื่อยกระจายไปท่ัว บริเวณรอบท่ีเกิด

เหตุไม&พบผู#ใด พบร&องรอยรถเครนและรถบรรทุกขนาดใหญ& เชื่อว&ากลุ&มผู#กระทําผิดใช#รถเครนยกไม#ท&อนข้ึนรถบรรทุก18ล#อ 

นําไม#ออกจากป�า หลบหนีไปได#หวุดหวิด ก&อนท่ีกําลังเจ#าหน#าท่ีจะไปถึง 

จากการตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีเกิดเหตุอย&างละเอียดพบว&าพ้ืนท่ีดังกล&าวเปfนดงไม#สักทองขนาดใหญ& ห&างจากเขตอุทยาน

แห&งชาติไทรโยค เพียง 50 เมตร และอยู&ในเขตราชพัสดุแปลงใหญ& ตาม พ.ร.ฎ.2481 ในพ้ืนท่ีป�าดังกล&าว เต็มไปด#วยต#นสัก

ทองขนาดใหญ& ปลูกเรียงรายจํานวนมากแต&ถูกขบวนการนายทุนตัดโค&น ยังพบว&าต#นไม#สักท่ีถูกตัดโค&นมีก่ิงใบเต็มต#นท้ัง 9 ต#น 

ยังพบร&องรอยกวาดใบไม#ออกเปfนวงรอบโคนต#นเตรียมตัดโค&น รวมท้ังยังพบร&องรอยข้ีเลื่อยจากการใช#เลื่อยโซ&ยนต:กระจาย

ไปท้ัว ต#นสักทองบางต#นถูกตัดแต&ยังไม&ล#มโค&น ไม&พบผู#ใดมาแสดงตัวเปfนเจ#าของท่ีดิน หรือผู#กระทําผิด มีแต&ร&องรอยล#อ

รถบรรทุกท่ีวิ่งออกไปก&อนท่ีกําลังเจ#าหน#าท่ีจะไปถึง 

เบ้ืองต#น 1.พิกัดท่ีเกิดเหตุ 485648 E 1586496 N (2.ท่ีดิน ภบท.5 ในพ้ืนท่ีป�าตาม พ.ร.บ.ป�าไม# 2484 (กําลังตรวจสอบ

ละเอียดว&าอยู&ในพ้ืนท่ีตามพระราชกฤษฎีกา 2481 หรือไม& (3.พบไม#สักถูกตัดฟZน 11 ต#น 4.ไม&พบตัวผู#ลักลอบตัดฟZนต#นไม#ในท่ี

เกิดเหตุ โดยไม#สักทองแปลงนี้คาดว&ามีการปลูกไว#ก&อน พ.ศ.2497 มีขนาดใหญ&2-3 คนโอบ อายุเกือบร#อยปx ทําให#นายทุน

กลุ&มขบวนการตัดไม#ค#าไม#สัก ลักลอบตัดโค&นไม#สักทอง ท่ีมีราคาสูงเปfนท่ีต#องการของตลาด โดยไม#ท้ังหมดท่ีถูกตัดโค&น มี

มูลค&ากว&าหนึ่งล#านบาท  

เจ#าหน#าท่ีจึงทําการตรวจยึดไม#ท้ังหมด พร#อมเข#าร#องทุกข:กล&าวโทษ ต&อพนักงานสอบสวนสภ.ไทรโยค เพ่ือติดตามตัวผู#กระทํา

ผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต&อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เหิมเกริม! เย#ยหน&วยงานรัฐ นายทุนลักลอบตัดไม#สักทองใหญ& 

บ#านเมือง วันจันทร: ท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/region/310137 

เหิมเกริม!! เย#ยหน&วยงานรัฐนายทุนลักลอบตัดไม#สักทองขนาดใหญ& 3 คนโอบ 11 ต#นห&างจากถนนหลัก 200 เมตรเม่ือเวลา 

09.00 น. วันท่ี 26 ธันวาคม 2565นายไพโรจน: เขียวแก#ว หัวหน#าหน&วยปXองกันและพัฒนาป�าไม#ไทรโยค กจ. นําเจ#าหน#าท่ีป�า

ไม# และตํารวจ สภ.ไทรโยคเข#ามาตรวจสอบและอายัดตรวจยึดท&อนไม#สักของกลางท้ังหมดโดยได#ขออนุญาตพนักงาน

สอบสวน สภ.ไทรโยค เนื่องจากว&าท&อนไม#สักมีขนาดยาวไม&สามารถจะวางบนรถบรรทุกได#จึงขอให#ตัดทอนเปfนท&อนซ่ึงยังไม&

ทราบจํานวนท่ีแน&ชัดเนื่องจากมีปริมาณจํานวนมากเพ่ือจะขนย#ายไปเก็บไว#ท่ีหน&วย กจ.1 แล#วก็จะดําเนินการเก็บหลักฐานใน

พ้ืนท่ีเพ่ือเร&งรัดหาตัวผู#อยู&เบ้ืองหลังนายทุนท่ีลักลอบตัดไม#สักทองดังกล&าวมาดําเนินคดี 

ก&อนหน#านี้ เม่ือเวลา 15.00 น.วันท่ี 25 ธันวาคม 2565 ภายใต#การอํานวยการของ ร#อยโททศพล ไชยโกมินทร: ผู#ว&าราชการ

จังหวัดกาญจนบุรี นําโดย นายเนรมิต เหลืองอร&ามฟXานายอําเภอไทรโยค ได#สั่งการให# นายกิรติ  จิณแพทย: ปลัดอาวุโส

อําเภอไทรโยค นายสุชาย ไม#แก&นจันทร: ปลัดอําเภอหัวหน#าฝ�ายความม่ันคง นายกิตติคุณ อินบุญ ปลัดปXองกันอําเภอไทรโยค 

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอําเภอไทรโยคท่ี 7 ร&วมบูรณาการโดยมี นายไพโรจน: เขียวแก#วหัวหน#าหน&วยปXองกันและ

พัฒนาป�าไม#ไทรโยค กจ.1นายสุพล คําเสนาะ หัวหน#าอุทยานแห&งชาติไทรโยคนายกิตติ แสงหล&อ หัวหน#าสายตรวจอุทยานฯ 

จนท.ตํารวจ สภ.ไทรโยค พร#อมกําลังเข#าตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีป�าสักทองตรงข#าม รพ.พระปgยมหาราชรมณียเขตหมู& 7 ต.ไทร

โยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี หลังได#รับแจ#งจากชาวบ#านว&ามีนายทุนมีอิทธิพลลักลอบตัดโค&นต#นสักทองขนาดใหญ&อายุเกือบ

ร#อยปx และใช#รถเครนยกไม#ท&อนข้ึนรถบรรทุก 18 ล#อ ท้ังท่ีอยู&ใกล#หน&วยงานรัฐ โดยไม&เกรงกลัวกฎหมายกําลังเจ#าหน#าท่ีเดิน

ทางเข#าไปยังท่ีเกิดเหตุอยู&ตรงข#ามกับรพ.พระปgยมหาราชรมณียเขต ห&างจากถนนสาย 323 กาญจนบุรี-สังขละบุรี เพียง 200 

เมตรมีบ#านปูนชั้นเดียวมีรั้วเหล็กด#านหน#า แต&ไม&พบใคร ด#านข#างบ#านและหลังบ#านพบว&าเปfนดงต#นสักทองขนาดใหญ&ปลูก

เรียงรายหลายสิบต#น และพบว&าถูกตัดโค&นลงมาคาตอ กองกับพ้ืนรอบๆ จํานวน 9 ต#น พบตอต#นสักทองขนาดใหญ& 2 ตอ ท่ี

ถูกกลุ&มขบวนการนายทุนลักลอบตัดไม#แล#วนําออกไปได# 2 ต#น 



จากการตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีเกิดเหตุอย&างละเอียดพบว&าพ้ืนท่ีดังกล&าวเปfนดงไม#สักทองขนาดใหญ& ห&างจากเขตอุทยาน

แห&งชาติไทรโยค เพียง 50 เมตร และอยู&ในเขตราชพัสดุแปลงใหญ& ตาม พ.ร.ฎ.2481 ในพ้ืนท่ีป�าดังกล&าว เต็มไปด#วยต#นสัก

ทองขนาดใหญ& ปลูกเรียงรายจํานวนมากแต&ถูกขบวนการนายทุนตัดโค&น ยังพบว&าต#นไม#สักท่ีถูกตัดโค&นมีก่ิงใบเต็มต#นท้ัง 9 ต#น 

ยังพบร&องรอยกวาดใบไม#ออกเปfนวงรอบโคนต#นเตรียมตัดโค&น รวมท้ังยังพบร&องรอยข้ีเลื่อยจากการใช#เลื่อยโซ&ยนต:กระจาย

ไปท้ัว ต#นสักทองบางต#นถูกตัดแต&ยังไม&ล#มโค&น ไม&พบผู#ใดมาแสดงตัวเปfนเจ#าของท่ีดิน หรือผู#กระทําผิด มีแต&ร&องรอยล#อ

รถบรรทุกท่ีวิ่งออกไปก&อนท่ีกําลังเจ#าหน#าท่ีจะไปถึง 

จากการตรวจสอบเบ้ืองต#น 1.พิกัดท่ีเกิดเหตุ 485648 E 1586496 N (2.ท่ีดิน ภบท.5 ในพ้ืนท่ีป�าตาม พ.ร.บ.ป�าไม# 2484 

(กําลังตรวจสอบละเอียดว&าอยู&ในพ้ืนท่ีตามพระราชกฤษฎีกา 2481 หรือไม& (3.พบไม#สักถูกตัดฟZน 11 ต#น 4.ไม&พบตัวผู#ลักลอบ

ตัดฟZนต#นไม#ในท่ีเกิดเหตุ โดยไม#สักทองแปลงนี้คาดว&ามีการปลูกไว#ก&อน พ.ศ.2497 มีขนาดใหญ&2-3 คนโอบ อายุเกือบร#อยปx 

ทําให#นายทุนกลุ&มขบวนการตัดไม#ค#าไม#สัก ลักลอบตัดโค&นไม#สักทอง ท่ีมีราคาสูงเปfนท่ีต#องการของตลาด โดยไม#ท้ังหมดท่ีถูก

ตัดโค&น มีมูลค&ากว&าหนึ่งล#านบาท เจ#าหน#าท่ีจึงได#อายัดไม#สักทองท่ีถูกตัดแล#วไว#ตรวจสอบและติดตามผู#ท่ีเก่ียวข#องมา

ดําเนินคดีตามกฏหมายต&อไป 


