
 สรุปขาวประจําวันที่  15 ก.พ.  2566 
สื่อสิ่งพิมพ  

- ทส.แกปญหาที่ดินทํากินปาไมแมแจม  (ไทยรัฐ  16 ก.พ. 66  หนา 7) 

- คอลัมนสาพันเศรษฐกิจ สังคม..ประกวดรางวัลคนรักษปา ปารักชุมชน  (ไทยโพสต  15 ก.พ. 66  หนา 7) 

- เชียงใหมวิกฤติ! มลพิษในอากาศติดอันดับ 3 โลก  (ไทยรัฐ  15 ก.พ. 66  หนา 12) 

- เชียงใหมท่ี 4 โลก อากาศแย  (ขาวสด  16 ก.พ. 66  หนา 1,12) 

สื่อออนไลน 

- “ลุงปอม” สั่งทุกกรมกองบูรณาการแกทุกปญหาหวังใหกาญจนบุรีเปนตนแบบการแกไข  (ผูจัดการออนไลน  

14 ก.พ. 66)  https://mgronline.com/local/detail/9660000014329  

- ‘ลุงปอม’ สั่งทุกกรมกองบูรณาการแกทุกปญหา ‘ที่ดิน-น้ํา’ หวังใหกาญจนเปนตนแบบ  (แนวหนา  14 ก.พ. 

66)  www.naewna.com/local/710943 

- ไฟปารุนแรง จนท.เรงสกัดจุดฮอตสปอต พรอมจับหนุมมอดไม ลักลอบตัด-เผาปา ทําถาน  (ขาวสดออนไลน  

14 ก.พ. 66)  www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7509006 

 

 

  

 

สื่อออนไลน 

-  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23767
วันที่: พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ทส.แก้ปัญหาที่ดินทำกินป่าไม้แม่แจ่ม

รหัสข่าว: C-230216039096(15 ก.พ. 66/06:26) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.06 Ad Value: 13,060 PRValue : 39,180 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9589
วันที่: พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เศรษฐกิจ-สังคม-สตรี

หน้า: 7(ล่าง)

คอลัมน์: สารพัน เศรษฐกิจ สังคม: ประกวดรางวัลคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

รหัสข่าว: C-230215008006(15 ก.พ. 66/04:34) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 18.33 Ad Value: 21,996 PRValue : 65,988 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23766
วันที่: พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: เชียงใหม่วิกฤติ!มลพิษในอากาศติดอันดับ3โลก

รหัสข่าว: C-230215009071(15 ก.พ. 66/04:48) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 29.92 Ad Value: 29,920 PRValue : 89,760 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11768
วันที่: พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 12

หัวข้อข่าว: เชียงใหม่ที่4โลก อากาศแย่

รหัสข่าว: C-230216037001(15 ก.พ. 66/07:48) หน้า: 1/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 114.42 Ad Value: 137,304 PRValue : 411,912 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11768
วันที่: พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 12

หัวข้อข่าว: เชียงใหม่ที่4โลก อากาศแย่

รหัสข่าว: C-230216037001(15 ก.พ. 66/07:48) หน้า: 2/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 114.42 Ad Value: 137,304 PRValue : 411,912 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11768
วันที่: พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 12

หัวข้อข่าว: เชียงใหม่ที่4โลก อากาศแย่

รหัสข่าว: C-230216037001(15 ก.พ. 66/07:48) หน้า: 3/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 114.42 Ad Value: 137,304 PRValue : 411,912 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

กาญจนบุรี - ประกาศิตลุงป้อม สังทุกกรมกองบูรณาการแก้ไปปัญหาทดีินทุกชนิด รวมทงัพนืที

ทหาร เพอืยกระดับการพัฒนาคุณภาพชวิีตความเป็นอยูท่ีดีขนึ หวังใหจ้ังหวัดกาญจนบุรีเป็น

ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชน 

 

ผูส้อืข่าวรายงานว่า จากกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี ในฐานะผูอ้าํนวยการกอง

อาํนวยการนาํแห่งชาต ิ(กอนช.) พรอ้มคณะรฐัมนตรีลงพืนทีตรวจราชการและติดตามโครงการจดัหานาํ

บาดาลขนาดใหญ่แกปั้ญหาภยัแลง้ อนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิในพืนทบีา้นปากชดัหนองบวั หมูท่ี 2 ต.

หนองฝา้ย อ.เลาขวญั จ.กาญจนบรีุ เมอืวนัที 13 ก.พ.ทีผ่านมานนั ไดม้อบนโยบายใหห้น่วยงานภาครฐัทัง

จงัหวดัก่อนขนึเทวีปราศรยัใหญ่ 

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี ไดก้ลา่วมอบนโยบายใหห้นว่ยงานภาครฐันาํไปปฏิบตัิและ

กลา่วกบัประชาชนทีไปตอ้นรบัเอาไวอ้ย่างน่าสนใจวา่ ตอ้งแสดงความยินดีกบัผูท้ีไดร้บัหนงัสืออนญุาตให้

เขา้ทาํประโยชนใ์นเขตทีดินปฏิรูปทีดนิ (ส.ป.ก.4-01) ตนเองไดใ้หค้วามสาํคญักบัการแกปั้ญหาในทีดนิทาํ

กินของพีนอ้งประชาชนและมุง่เนน้การแกไ้ขปัญหาทีดนิโดยการกระจายสิทธิการถือครองเพือใหป้ระชาชน

สามารถใชป้ระโยชนใ์นพืนทีทีไดร้บัการจดัทีดินนาํไปสูค่วามมนัคงในพืนทใีนทดีินทาํกินเขา้สูก่ารส่งเสริม 

และยกระดบัการพฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึน 



 

ซงึไดติ้ดตามความคบืหนา้การขบัเคลือนโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารจดัการนาํและติดตามการ

แกไ้ขปัญหาในเรอืงทีดินทาํกินทีเป็นประโยชนต์อ่พีนอ้งประชาชนในพืนทีจงัหวดักาญจนบรีุเป็นอย่างมาก 

จากการรายงานของสถานการณน์าํจะเหน็ไดว้่าในพืนทีหลายพืนทใีนจงัหวดักาญจนบุรียงัขาดแคลนนาํ ทงั

นาํเพือการอปุโภคบริโภคและเพือการเกษตร ตนเองไดก้าํชบัใหท้กุหน่วยงาน และหนว่ยงานทีเกยีวขอ้งได้

เรง่รดัดาํเนินการตามโครงการทรพัยากรนาํเพือทจีะชว่ยใหพี้นอ้งชาวจงัหวดักาญจนบุรีไดมี้นาํกินนาํใช้

อย่างทวัถึง โดยใหส้าํนกัทรพัยากรนาํแห่งชาติติดตาม และกาํกบัดแูลการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนาํใน

พืนท ี5 อาํเภอ ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ และกาํกบัติดตามหน่วยงานตา่งๆ ใหด้าํเนินการตามขีดจาํกดั

ขา้ราชการรองรบัอย่างเคร่งครดั ขอมอบใหจ้งัหวดักาญจนบุรีเรง่รดัประสานบูรณาการและตอ่ยอด และ

ขยายผลระบบสง่นาํโครงการพฒันานาํบาดาลใหค้รอบคลมุในพืนทีขาดแคลนนาํทงั 5 อาํเภอ 

โดยใหก้รมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช และกรมป่าไม ้เรง่รดัดาํเนินการพิจารณาขอใชพื้นทกีาร

ก่อสรา้งอา่งเก็บนาํลาํอซีู เพือช่วยเหลือประชาชนทีเดือดรอ้นจากการแกไ้ขการขาดแคลนนาํ สว่นกรม

ชลประทานใหเ้ร่งรดัการก่อสรา้งอา่งเกบ็นาํลาํอีซู และโครงการพฒันาแหลง่นาํสาํคญัใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็

เพือบรรเทาความเดือดรอ้นใหพี้นอ้งประชาชน ใหก้รมทรพัยากรนาํบาดาลเรง่ดาํเนินการสาํรวจและ

ก่อสรา้งโครงการดา้นทรพัยากรนาํในพืนทีทีขาดแคลนนาํเพือช่วยเหลือพีนอ้งประชาชน โดยเรง่รดัการ

ขยายระบบสง่นาํในสว่นทีเหลือใหส้มบูรณใ์หเ้ต็มศกัยภาพของเรา 

 

พล.อ.ประวิตร กลา่วอีกวา่ สาํหรบัการแกไ้ขปัญหาเรืองทีดินนนั ใหท้กุหนว่ยงานทีเกียวขอ้งดาํเนินการ

แกไ้ขใหเ้ป็นรูปธรรมโดยด่วนทีสดุ ทงัปัญหาเรืองทีดนิทบัซอ้น แนวเขตในเขตทีไม่ชดัเจนเพือใหป้ระชาชน

เขา้ถงึสิทธิในการรบัอนญุาตใหเ้ขา้ใชป้ระโยชนใ์นทีดินทาํกินและทีอยู่อาศยั พืนททีีเขา้สูก่ระบวนการ

คณะอนกุรรมการนโยบายทีดินจงัหวดั (คทช.จังหวดั) ใหเ้รง่รดัอนญุาตเขา้ทาํประโยชนใ์นทีดนิของรฐั

เพือใหพี้นอ้งประชาชนไดม้สีิทธิและตกทอดไปถงึลกูหลานได ้รวมทังไหเ้ร่งรดัการทาํแผนพฒันาโครงการ

โครงสรา้งพืนฐานระบบสาธารณปูโภคเพือรองรบัการขอจดัสรรงบประมาณในโครงการตา่งๆ โดยด่วน 

เพือใหป้ระโยชนแ์ก่ประชาชนมีความเป็นอยูท่ีมนัคงและมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน 

 

สาํหรบัสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาต ิหรือ สคทช.ใหติ้ดตามสถานการณแ์ละรายงาน

คณะอนกุรรมการทีเกียวขอ้งกบั คทช.ใหท้ราบ และดาํเนินการในสว่นทีเกียวขอ้งโดยด่วน รวมทงัใหเ้ร่งรดั

แกไ้ขปัญหาทีดินในพืนทีจงัหวดักาญจนบุร ีโดยใหจ้งัหวดักาญจนบรุเีป็นตน้แบบในการแกไ้ขปัญหาทีดิน

อย่างเป็นระบบ เช่น ปัญหาเรืองทีดนิราชพสัดทีุกองทพับกขอใชป้ระโยชน ์ปัญหาพืนทีป่า หรือกรมอทุยานฯ 

ทีทบัซอ้นทีทาํกินของประชาชนทีทาํใหข้าดโอกาสในการพฒันาและปรบัปรุงแนวเขตทีดินของ ส.ป ก.



รวมทงัเร่งรัดการแกไ้ขปัญหาในการออกเอกสารสิทธิ เช่น การออกโฉนดทีดินทีพิสจูนแ์ลว้ เพือใหท้นัต่อ

ความตอ้งการของพีนอ้งประชาชน 
 

การดาํเนินการทีตนเองไดม้อบหมายไปแลว้นนัใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัในฐานะ คทช.จังหวดั รวมทัง สคทช.

ในหน่วยงานทีเกียวขอ้งเร่งรดัดาํเนินการโดยเรว็หากมีปัญหาใหร้ีบรายงาน พรอ้มทงัเสนอแนะแนวทาง

ดาํเนินการใหผ้มทราบ เพือดาํเนินแกไ้ขปัญหาความทุกขร์อ้นใหป้ระชาชนตอ่ไป ทงันีขอใหพ้ีนอ้งประชาชน

ทกุท่านจงมนัใจวา่ รฐับาลมีความจริงใจทีจะทาํใหป้ระชาชนอยู่ดีกินด ีมีความสขุ และขอความร่วมมอืจาก

ทกุท่านใหช่้วยกนัคิดช่วยกนัทาํเพือพฒันาประเทศใหเ้จริญมนัคงสบืไป และตอ้งขอฝากใหท้กุท่านและทุก

หนว่ยงานไดมุ้่งมนัปฏิบัตหินา้ทีเพือยกระดบัความเป็นอยู่คณุภาพชีวิตใหป้ระชาชน และตอ้งถือว่าเป็นเรือง

สาํคญัในการยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชนใหม้ีความเป็นอยู่ทีดีขึน และขอเป็นกาํลงัใจใหพี้นอ้งชาว

จงัหวดักาญจนบรุีทกุคนมีความสขุความเจรญิ คิดหวังสิงใดขอใหส้าํเรจ็และสมความปรารถนาทกุประการ 



 

"ลุงป้อม"สงัทุกกรมกองบรูณาการแก้ไปปัญหาทีดินทกุชนิดรวมทงัพนืทีทหารและปัญหาขาด

แคลนนาํหวังให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชน 

ผูส้อืข่าวรายงานว่าจากกรณี พล.อ.ประวิตร วงษส์วุรรณ รองนายกรฐัมนตรี ในฐานะในฐานะผูอ้าํนวยการ

กองอาํนวยการนาํแห่งชาติ (กอนช.) พรอ้มคณะรฐัมนตรีลงพืนทีตรวจราชการและติดตามโครงการจัดหา

นาํบาดาลขนาดใหญ่แกปั้ญหาภยัแลง้ อนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิในพืนทีบา้นปากชดัหนองบวั หมู่ที 2 

ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวญั จ.กาญจนบุร ีเมือวนัที 13 ก.พ.ทีผ่านมานนั  

โดยในวนัดงักล่าว พล.อ.ประวิตร วงษส์วุรรณ รองนายกรฐัมนตรี ไดก้ลา่วมอบนโยบายใหห้น่วยงาน

ภาครฐันาํไปปฏิบตัิและกลา่วกบัประชาชนทีไปตอ้นรบัเอาไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ ตอ้งขอแสดงความยินดีกบัผู้

ทีไดร้บัหนงัสืออนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชนใ์นเขตทีดินปฏิรูปทดีิน (ส.ป.ก.4-01) ตนไดใ้หค้วามสาํคญักบั

การแกปั้ญหาในทีดินทาํกินของพีนอ้งประชาชนและมุง่เนน้การแกไ้ขปัญหาทีดินโดยการกระจายสิทธิการ

ถือครองเพือใหป้ระชาชนสามารถใชป้ระโยชนใ์นพืนทีทีไดร้บัการจดัทีดนินาํไปสูค่วามมนัคงในพืนทีในทีดนิ

ทาํกินเขา้สู่การส่งเสริมและยกระดบัการพฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขนึ 



"วนันีผมและคณะไดติ้ดตามความคืบหนา้การขบัเคลือนโครงการตา่งๆโดยเฉพาะการบริหารจดัการนาํและ

ติดตามการแกไ้ขปัญหาในเรืองทีดินทาํกินทเีป็นประโยชนต่์อพนีอ้งประชาชนในพืนทจีงัหวดักาญจนบุรเีป็น

อย่างมาก จากการรายงานของสถานการณน์าํจะเห็นไดว้่าในพืนทหีลายพืนทใีนจงัหวดักาญจนบุรยีงัขาด

แคลนนาํทงันาํเพือการอปุโภคบริโภคและเพือการเกษตร ผมไดก้าํชับใหท้กุหน่วยงานและหน่วยงานที

เกียวขอ้งไดเ้รง่รดัดาํเนินการตามโครงการทรพัยากรนาํเพือทีจะช่วยใหพี้นอ้งชาวจงัหวัดกาญจนบรุีไดมี้นาํ

กินนาํใชอ้ย่างทวัถึง  

โดยใหส้าํนกัทรพัยากรนาํแห่งชาติติดตามและกาํกบัดแูลการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนาํในพืนที 5 

อาํเภอใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็และกาํกบัติดตามหน่วยงานต่างๆ ใหด้าํเนินการตามขีดจาํกัดขา้ราชการรองรบั

อย่างเครง่ครดั ขอมอบใหจ้งัหวดักาญจนบุรีเรง่รดัประสานบรูณาการและตอ่ยอดและขยายผลระบบส่งนาํ

โครงการพฒันานาํบาดาลใหค้รอบคลมุในพืนทีขาดแคลนนาํทงั 5 อาํเภอ 

ใหก้รมอทุยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพื์ชและกรมป่าไม ้เร่งรดัดาํเนินการพิจารณาขอใชพื้นทีการกอ่สรา้ง

อา่งเกบ็นาํลาํอซีู เพือช่วยเหลือประชาชนทีเดือดรอ้นจากการแกไ้ขการขาดแคลนนาํ ส่วนกรมชลประทาน

ใหเ้รง่รดัการก่อสรา้งอา่งเก็บนาํลาํอีซู และโครงการพฒันาแหล่งนาํสาํคญัใหแ้ลว้เสรจ็โดยเร็วเพือบรรเทา

ความเดือดรอ้นใหก้บัพีนอ้งประชาชนใหก้รมทรพัยากรนาํบาดาลเร่งดาํเนินการสาํรวจและก่อสรา้งโครงการ

ดา้นทรพัยากรนาํในพืนททีีขาดแคลนนาํเพือช่วยเหลือพีนอ้งประชาชน โดยเร่งรดัการขยายระบบสง่นาํใน

สว่นทีเหลือใหส้มบูรณต์ามศกัยภาพใหเ้ต็มศกัยภาพของเรา 

สาํหรบัการแกไ้ขปัญหาเรืองทีดินนนัใหทุ้กหน่วยงานทีเกียวขอ้งดาํเนินการแกไ้ขใหเ้ป็นรูปธรรมโดยด่วน

ทีสดุ ทงัปัญหาเรืองทีดินทบัซอ้น แนวเขตในเขตทีไมช่ดัเจนเพือใหป้ระชาชนเขา้ถงึสิทธิในการรบัอนญุาตให้

เขา้ใชป้ระโยชนใ์นทีดินทาํกินและทีอยูอ่าศยั 

สาํหรบัพืนทีทีเขา้สูก่ระบวนการคณะอนกุรรมการนโยบายทีดินจังหวดั (คทช. จงัหวดั) ใหเ้รง่รดัอนญุาตเขา้

ทาํประโยชนใ์นทีดินของรฐัเพือใหพี้นอ้งประชาชนไดมี้สิทธิและตกทอดไปถึงลกูหลานได ้รวมทงัไหเ้รง่งรดั

กบัการทาํแผนพฒันาโครงการโครงสรา้งพืนฐานระบบสาธารณปูโภคเพือรองรบัการขอจดัสรรงบประมาณ

ในโครงการต่างๆโดยดว่น เพือใหป้ระโยชนแ์กป่ระชาชนมีความเป็นอยู่ทีมนัคงและมีคณุภาพชีวิตทีดีขึน 

สาํหรบัสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาต ิหรือ สคทช.ใหต้ิดตามสถานการณแ์ละรายงาน

คณะอนกุรรมการทีเกยีวขอ้งกบั คทช.ใหท้ราบ และดาํเนินการในสว่นทีเกียวขอ้งโดยดว่น รวมทงัใหเ้ร่งรดั



แกไ้ขปัญหาทีดนิในพืนทีจงัหวดักาญจนบุร ีโดยใหจ้งัหวดักาญจนบรีุเป็นตน้แบบในการแกไ้ขปัญหาทีดิน

อย่างเป็นระบบ เช่น ปัญหาเรืองทีดนิราชพสัดทีุกองทพับกขอใชป้ระโยชน ์

สาํหรบัปัญหาพืนทป่ีาหรอืกรมอทุยานฯทีทบัซอ้นทีทาํกินของประชาชนทีทาํใหข้าดโอกาสในการพัฒนา

และปรบัปรุงแนวเขตทีดินของ ส.ป.ก.รวมทงัเร่งรดัการแกไ้ขปัญหาในการออกเอกสารสทิธิ เช่น การออก

โฉนดทีดนิทีพิสจูนแ์ลว้ เพือใหท้นัต่อความตอ้งการของพีนอ้งประชาชน 

การดาํเนินการทีผมไดม้อบหมายไปแลว้นนัใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัในฐานนะ คทช.จงัหวดั รวมทงั สคทช.ใน

หนว่ยงานทีเกยีวขอ้งเรง่รดัดาํเนินการโดยเรว็หากมีปัญหาก็ใหรี้บรายงาน พรอ้มทังเสนอแนะแนวทาง

ดาํเนินการใหผ้มทราบ เพือดาํเนินแกไ้ขปัญหาความทุกขร์อ้นใหก้บัประชาชนตอ่ไป 

สดุทา้ยนี ขอใหพ้ีนอ้งประชาชนทกุท่านจงมนัใจว่า รฐับาลมคีวามจริงใจทีจะทาํใหป้ระชาชนอยู่ดีกินดีมี

ความสขุและขอความรว่มมือจากทุกท่านใหช่้วยกนัคิดช่วยกนัทาํเพือพฒันาประเทศใหเ้จริญมนัคงสืบไป

และตอ้งขอฝากใหท้กุท่านและทกุหนว่ยงานไดมุ้ง่มนัปฏิบตัิหนา้ทีเพือยกระดบัความเป็นอยู่คณุภาพชีวิต

ใหก้บัประชาชนและตอ้งถือว่าเป็นเรืองสาํคญัในการยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชนใหมี้ความเป็นอยู่

ทีดขีนึและขอเป็นกาํลงัใจใหก้บัพีนอ้งชาวจงัหวดักาญจนบุรีทกุคนมคีวามสขุความเจริญคดิหวงัสิงใดขอให้

สาํเร็จและสมความปรารถนาทกุประการ" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กลา่ว 

ทงันี ก่อนท ีพล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ จะเดินทางไปปราศรยัครงัใหญ่ในฐานะหวัหนา้พรรคพลงัประชารฐั 

(พปชร.) ทีเวทีปราศรยับนเกาะรตันกาญจน ์ฝังบา้นลินชา้ง อ.เมอืงกาญจนบุรี พล.อ.ณฐั อินทรเจริญ อดตี

ปลดักระทรวงกลาโหม พล.อ.ภพอนนัต ์เหลืองภานวุฒัน ์อดีตหวัหนา้ฝ่ายเสนาธิการกระทรวงกลาโหม 

พรอ้มดว้ยนางศรีสมร รศัมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือ ซอ้เจน ว่าทีผูส้มคัร ส.ส.ระบบบญัชีรายชือ พรรคพลงัประชารฐั 

นายจีระเกียรติ ภูมสิวสัดิ (นามสกลุอา่นวา่ ภู-มิ-สวสัดิ) ว่าทผีูส้มคัร สส.เขต 1 นายชเูกียรติ จีนาภคัดิ ว่าที

ผูส้มคัร ส.ส.เขต 2 พล.ต.ต.กมลสนัติ กลนับศุย ์วา่ทีผูส้มคัร สส.เขต 3 นางลาํยอง ยิมใหญ่หลวง วา่ที

ผูส้มคัร สส.เขต 4 และนายประเทศ บุญยงค ์วา่ทีผูส้มคัร ส.ส.เขต 5 พรรคพลงัประชารฐั ไดพ้า พล.อ.

ประวิตร วงษ์สวุรรณ หวัหนา้พรรค เดินทางไปถวายสกัการะพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวร

มหาราช ต.ดอนเจดีย ์อ.พนมทวน เพือเอาฤกษ์เอาชยั โดยมปีระชาชนในพืนที เขต 3 ประมาณ 50 คน 

เดินทางมาใหก้าํลงัใจพรอ้มตะโกนอวยพรให ้ลงุป้อม เป็นนายกรฐัมนตรีคนที 30 ของประเทศอีกดว้ย -003 

 



 

 



ตาก สถานการณไฟปาทวีความรุนแรง เจาหนาที่สนธิกําลัง สาํรวจจุดความรอน จับหนุมมอดไม

ลักลอบตัดไมเผาทําถาน ของกลางอื้อ สงตร.ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

14 ก.พ. 66 – นายกองกิตติพัศ พิชัยณรงค ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการควบคุมไฟปาตาก สํานัก

ปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา กรมปาไม เปดเผยวา สถานการณไฟปา ในพื้นทีจ่งัหวัดตาก ทวีความ

รุนแรง 

สงผลใหเกิดปญหาหมอกควันพิษจากไฟปา ลอยปกคลุม กระทบตอสุขภาพประชาชน ดวยสถานการณ

ปญหา เกิดจาก มีคนลักลอบ เขาปา และ จุดไฟเผาปา เพื่อแสวงผลประโยชนจากปา โดยไมคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เจาหนาที่จากสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 4 (ตาก) กรมปาไม สนธิกําลัง เจาหนาที่หนวยปองกนั

และพัฒนาปาไมวังเจา เจาหนาที่หนวยปองกนัรักษาปาที่ ตก.24 (วังเจา) เจาหนาที่ชุดปฏิบตัิการพิเศษ

ปาไม สปจ.ที่ 4 (ตาก) 1 เจาหนาที่ตํารวจ กก.4 บก.ปทส.จังหวัดตาก เจาหนาที่สายตรวจปราบปราม

สายที่ 2 สํานักบริหารพื้นทีอ่นุรักษที่ 14 (ตาก) และผูใหญบาน หมูที่ 5 บานทาตะครอ ตําบลประดาง 

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 



ทําการลาดตระเวนตรวจพื้นที่ ตามขอมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม จุดความ

รอน (Hotspot) จากดาวเทียม SUOMI NPP ระบบ VIIRS จังหวัดตาก ชวงเวลา 01.49 น. ของวันที่ 

13 กุมภาพันธ 2566 พื้นที่ไฟไหมปาที่เกิดจดุความรอนที่บริเวณปาบานทาตะครอ ตําบลประดาง อําเภอ

วังเจา จังหวัดตาก จํานวน 1 จุด พิกัดที่ 47Q 517290 E 1854597 N ไดเกิดเหตุไฟไหมพื้นที่ปา 

เจาหนาที่เดินทางมาถึงบริเวณที่ไฟไหมปา จึงไดกระจายกําลังเขาไปทําการตรวจสอบ เมื่อเจาหนาที่

เดินทางถึงบริเวณพื้นที่ไฟไหม สภาพพื้นที่เปนปาตนไมข้ึนตามธรรมชาติหนาแนน กอนพบ นายสายัณห 

สุขเครือ อายุ 31 ป อยูบานเลขท่ี 35/3 หมูที่ 3 ต.หนองบวัใต อ.เมืองตาก นั่งเฝาอยูบริเวณจุดที่เกิด

ไฟไหม 

เจาหนาที่จึงไดแสดงตน แจงความประสงค เพื่อทําการตรวจสอบ เบื้องตนสอบถาม ชายคนดงักลาววา

เปนคนจุดไฟเผาปาใชหรือไม ชายคนดงักลาวรับวา เปนคนจุดไฟเผาปาบริเวณดงักลาวจริง เจาหนาที่จึง

ไดชวยกันควบคุมไฟปาที่กําลังลุกลามไหมบริเวณพื้นที่ดังกลาว จนสามารถดับไฟไหมปาได 

 

 

 



จากการตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่เกิดไฟไหม พบวา พบเตาเผาถานไม จํานวน 2 เตา ใกลๆ กนั เตาเผา

ถานไม มีลักษณะขุดเปนหลุมลึกไวสําหรับเผาถาน เตาที่ 1 มีขนาดความกวาง 90 เซนติเมตร ยาว 310 

เซนติเมตร และ เตาที่ 2 มีขนาดความกวาง 70 เซนตเิมตร ยาว 190 เซนติเมตร 

บริเวณขางเตาเผาถานไม พบกระสอบบรรจุของปาหวงหาม ถานไม จํานวน 7 กระสอบ ปริมาณน้ําหนัก

ประมาณ 117 กโิลกรัม มีไมหวงหามทอน จํานวน 1 ทอน และเศษถานไม ขี้เถากระจายอยูทั่วไป ทั้งยัง

ตรวจพบอาวุธปนยาวแบบประดิษฐเอง จํานวน 1 กระบอก เครื่องกระสุนปน จํานวน 1 ชุด (ลูกตะกั่วอยู

ในขวด 2 ขวดและถงุผา 1 ถงุ, ดินปนอยูในขวด 1 ขวด, ฝอยมะพราวอยูในขวด 1 ขวด, แกป 15 ดอก

อยูในถุงพลาสติก) รวมกันอยูในถุงยาม วางอยูขางไมทอนดังกลาว 

สวนรถจักรยานยนต พวงทายรถเข็น จํานวน 1 คัน จอดอยูใกลกับไมทอน ตรวจสอบพบเครื่องมือในการ

เผาถาน มเีลื่อยโคง มีด จอบ เสียม ขวาน วางอยูบริเวณเตาเผาถาน 

 

 


