
สรุปข่าวประจำในวันที่ 18-20 ก.พ. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ปลัดทส.เร่งแก้ปัญหาไร่หมุนเวียน (เดลินิวส์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 3) 
- ย้ายซ ี9 -เด้งเด็ก'รัชฎา'ระนาว ปลัดเซ็นสั่งล้างบาง 2 กรมใหญ่ (มติชน 18 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 1,5) 
- ข่าวสั้นทันโลก: โค่นประดู่ยักษ์ (ไทยรัฐ 20 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 12) 
- ข่าวสดทั่วไทย: ระนอง-ยึดไม้เถื่อน (ข่าวสด 20 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 12) 
- ภาพข่าว: จับเผาป่า (ข่าวสด 19 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 12) 

ข่าวเว็บไซต์ 
จับชาวบ้านเผา‘ขนุแม่ลาย’ หลังประกาศห้ามเผาได้เพียง 3 วัน (แนวหน้า 17 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://www.naewna.com/local/711780 
เอาจริง! ตำรวจ ปทส.จับชาวบ้านเผาป่าขุนแม่ลาย หลังประกาศห้ามเผาได้เพียง 3 วัน (บ้านเมือง 17 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/316805 
มอดไม้เหิมลอบตัดประดู่ยักษ์ 100 ปี จนท.ไล่จับไหวตัวทันวิ่งหนีหายเข้าป่า (เดลินิวส์ 19 กุมภาพันธ์ 2566)  
https://www.dailynews.co.th/news/2012586/ 
ระนอง ตรวจยึดไม้เถื่อน แปรรูปน้ำเข้าฝั่งไทย (สยามรัฐ 18 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://siamrath.co.th/n/424379 
คพ. เผย ค่าฝุ่นลดลงทั่วประเทศ เกินมาตรฐาน3จว. เข้มสกัดจุดความร้อนพ้ืนที่ป่า (ข่าวสด 17 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7515564 
PM 2.5 ภาคเหนือ ยังวิกฤต วราวุธ สั่งยกระดับลดเสี่ยงเกิดไฟป่าในอุทยาน (ฐานเศรษฐกิจ 17 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://www.thansettakij.com/sustainable/556516 
เดินหน้าปลดล็อก “ทับลาน” ยัน! คืนความเป็นธรรม ไร้การเมืองแอบแฝง (สยามธุรกิจ 17 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://www.siamturakij.com/news/55647-เดินหน้าปลดล็อก-ทับลาน-ยัน-คืนความเป็นธรรม-ไร้การเมืองแอบแฝง 
สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำเวิลด์คัพ 
หนองคาย-ประเทศไทย (สยามรัฐ 17 กุมภาพันธ์ 2566) https://siamrath.co.th/n/424160 
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ปีที่: - ฉบับที่: 26793
วันที่: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ปลัดทส.เร่งแก้ปัญหาไร่หมุนเวียน

รหัสข่าว: C-230220035072(19 ก.พ. 66/06:55) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 13.11 Ad Value: 23,598 PRValue : 70,794 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16414
วันที่: เสาร์ 18 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 5

หัวข้อข่าว: ย้ายซี9-เด้งเด็ก'รัชฎา'ระนาว ปลัดเซ็นสั่งล้างบาง2กรมใหญ่

รหัสข่าว: C-230218020031(18 ก.พ. 66/04:43) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 48.55 Ad Value: 58,260 PRValue : 174,780 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23771
วันที่: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: โค่นประดู่ยักษ์

รหัสข่าว: C-230220039160(19 ก.พ. 66/05:17) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 6.95 Ad Value: 6,950 PRValue : 20,850 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11772
วันที่: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: ระนอง-ยึดไม้เถื่อน

รหัสข่าว: C-230220037106(19 ก.พ. 66/07:09) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.28 Ad Value: 11,136 PRValue : 33,408 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11771
วันที่: อาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(กลาง)

ภาพข่าว: จับเผาป่า

รหัสข่าว: C-230219037032(18 ก.พ. 66/07:01) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.19 Ad Value: 18,228 PRValue : 54,684 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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จับชาวบ้านเผา‘ขุนแม่ลาย’ หลังประกาศห้ามเผาได้เพียง 3 วัน 
วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 13.02 น. 

จับชาวบ้านเผา‘ขุนแม่ลาย’ หลังประกาศห้ามเผาได้เพียง 3 วัน 

17 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดเชียงใหม่ -ฮอด , ลำพูน กก.4 ปทส. , เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.33 , 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 , เจ้าหน้าท่ีตำรวจ สภ.บ่อหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ 3 ลงพื้นที่ลาดตระเวน
ตรวจพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลาย ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ พร้อมจับกุมนายนายตรีวิทย์ อายุ 18 ปี ชาวบ้านหมู่ 2 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด 
จ.เชียงใหม่ พร้อมไฟแช็ก 1 อัน ซึ่งขณะนั้นนายตรีวิทย์กำลังเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่  ทำให้เกิดกลุ่มควันปกคลุมไปทั่วบริเวณ จน
สังเกตเห็นได้ในระยะไกล หลังจากนั้นเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพ้ืนท่ีดังกลา่วพบว่าเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลาย เขตบ้านวังกอง ต.บ่อหลวง อ.
ฮอด ถูกบุกรุกเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา  

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาว่ากระทำความผิด ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต,ครอบครองทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง
โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ และฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งฯ ก่อนท่ีจะนำตัวผู้ต้องหา
ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ่อหลวง ดำเนินคดีต่อไป 

ด้าน พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธ์ิ ผบก.ปทส. กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วย
ในสังกัดร่วมกันบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5 และเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามการกระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้  
หลายพื้นท่ีในภาคเหนือที่ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ อ.ฮอด อ.ดอยเต่า อ.แม่แจ่ม และอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่พบ
จุดความร้อนจำนวนมากจนส่งผลให้ค่ามลพิษในอากาศสูงติดต่อกันนานเกือบครึ่งเดือน จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสนธิ
กำลังลงพื้นที่เน้นย้ำการตรวจสอบจับกุมผู้ที่ลักลอบเผาป่าในพ้ืนท่ีเสี่ยงซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ ป่าสูงชัน ที่ยังมีชาวบ้านบางส่วนท่ีลักลอบการเผา
พื้นที่ป่าเพื่อเตรียมทำการเกษตรอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อตรวจสอบพร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง และสามารถจับกุมผู้กระทำความผิด
ได้ในที่สุด ซึ่งหลังจากนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ป้องปราม ตรวจจับผู้ที่กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์หมอกควันPM 2.5  
จะดีขึ้น 

ขณะที่ อ.ฮอด ตั้งรางวัลนำจับ 1 หมื่นบาท สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแส ผู้ที่กระทำความผิดจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับ
ชาวบ้านช่วยเป็นเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา 

ด้านนายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยปลัดอำเภอ นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ในสังกัดกองร้อยอาสา
รักษาดินแดนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ท่ี 26 สนธิกำลังเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษ (ฉก.พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ เจ้าหน้าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 1 (เชียงใหม่) เจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกัลยาณิวัฒนาร่วมตรวจสอบพื้นที่ป่าเขตบ้านเด่น  ต.บ้าน
จันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา หลังนายทุนเข้าบุกรุกพ้ืนที่ป่า และก่อสร้าง อาคารฯ ตรวจสอบพื้นท่ีป่าได้รับถูกบุกรุกประมาณ 8 ไร่ เจ้าหน้าที่จึงควบคุม
ตัวผู้กระทำความผิดเพื่อแจ้งความดำเนินคดี ต่อพนักงานสอบสวน สภ.กัลยาณิวัฒนา ดำเนินคดี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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เอาจริง! ตำรวจ ปทส.จับชาวบ้านเผาป่าขุนแม่ลาย หลังประกาศห้ามเผาได้เพียง 3 วัน 
วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 14.23 น. 

 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดเชียงใหม่-ฮอด,ลำพูน   กก.4 ปทส. , เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.
ตชด.33 , เจ้าหน้าท่ีตำรวจ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 , เจ้าหน้าท่ีตำรวจ สภ.บ่อหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ 3 ได้ลงพื้นที่
ลาดตระเวนตรวพ้ืนที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลาย ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และจับกุมตัวนายนายตรีวิทย์ ปันติ๊บ อายุ 18 ปี ชาวบ้านหมู่ 2  
ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ พร้อมกับไฟแชก 1 อัน ซึ่งขณะนั้นนายตรีวิทย์กำลังเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่  ทำให้เกิดกลุ่มควันปก
คลุมไปทั่วบริเวณจนมาสารถสังเกตุเห็นได้ในระยะไกล หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพ้ืนที่ดังกล่าวพบว่าเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลาย 
เขตบ้านวังกอง ต.บ่อหลวง อ.ฮอด ถูกบุกรุก เนื้อท่ีประมาณ จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา   

โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาว่ากระทำความผิด ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง  เผาป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต,ครอบครองทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน 
ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ และฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในท่ีโล่งฯ ก่อนท่ีจะนำตัว
ผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ่อหลวง ดำเนินคดีต่อไป  

ด้านพ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส.เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผบก.ปทส.กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยใน
สังกัดร่วมกันบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5 และเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามการกระทำความผิด พรบ.ป่าไม้ หลาย
พื้นที่ในภาคเหนือท่ีประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ อ.ฮอด อ.ดอยเต่า อ.แม่แจ่ม และอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่พบจุด
ความร้อนจำนวนมากจนส่งผลให้ค่ามลพพิษในอากาศสูงติดต่อกันนานเกือบครึ่งเดือน  จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสนธิ
กำลังลงพื้นที่เน้นย้ำการตรวจสอบจับกุมผู้ที่ลักลอบเผาป่าในพ้ืนท่ีเสี่ยงซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ ป่าสูงชัน ที่ยังมีชาวบ้านบางส่วนท่ีลักลอบการเผา
พื้นที่ป่าเพื่อเตรียมทำการเกษตรอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อตรวจสอบพร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง และสามารถจับกุมผู้กระทำความผิด
ได้ในที่สุด ซึ่งหลังจากนนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ป้องปราม ตรวจจับผู้ที่กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์หมอกควันPM 2.5 
จะดีขึ้น  

ขณะที่อำเภอฮอด เอาจริง ตั้งรางวัลนำจับ 1 หมื่นบาทสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแส ผู้ที่กระทำความผิดจุดไฟเผาป่าในพื้นท่ี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ให้กับชาวบ้านช่วยเป็นเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา  

ด้าน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยปลัดอำเภอ นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ในสังกัดกองร้อยอาสา
รักษาดินแดนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ท่ี 26 สนธิกำลังเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษ (ฉก.พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ เจ้าหน้าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 1 (เชียงใหม่) เจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้ในพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกัลยาณิวัฒนาร่วมตรวจสอบพื้นท่ีป่าเขตบ้านเด่น ต.บ้านจันทร์  
อ.กัลยาณิวัฒนา หลังนายทุนเข้าบุกรุกพื้นที่ป่า และก่อสร้าง อาคารฯ ตรวจสอบพื้นที่ป่าได้รับถูกบุกรุกประมาณ 8 ไร่ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัว
ผู้กระทำความผิดเพื่อแจ้งความดำเนินคดี ต่อพนักงานสอบสวน สภ.กัลยาณิวัฒนา ดำเนินคดี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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มอดไม้เหิมลอบตัดประดู่ยักษ์ 100 ปี จนท.ไล่จับไหวตัวทันวิ่งหนีหายเข้าป่า 
บุกตรวจสอบมอดไม้เหิมแอบลักลอบตัดต้นประดู่ยักษ์ อายุ 100 ปี ใกล้หมู่บ้านชายแดนไทย-กัมพูชา คนร้ายไหวตัวทันวิ่งหนีหายเข้าป่า เจ้าหน้าที่
ยึดของกลางเร่งขยายผลติดตามจับกุมตัว 

19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 1:08 น. 

  
เมื่อวันท่ี 18 ก.พ. ที่บริเวณทุ่งนา ทางทิศเหนือบ้านเสาธงชัย หมู่ 1 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าศรีสะเกษท่ี 6 เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 และ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอำเภอกันทรลักษ์ ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบท่ีบริเวณดังกล่าวหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีการลักลอบตัดต้นประดู่ใหญ่ใกล้
หมู่บ้าน 

เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุพบกลุ่มคนจำนวนหนึ่งลักษณะคล้ายวิ่งหลบหนีเข้าป่าจึงจัดกำลังออกติดตามหาแต่ไม่พบ ตรวจสอบพ้ืนท่ีจุดเกิด
เหตุพบไม้ประดู่ขนาดใหญ่ อายุประมาณร่วม 100 ปี ถูกตัดโค่น 2 ต้น ถูกตัดเป็นท่อนวางเรียงรายหลงเหลืออยู่ 7 ท่อน ความยาว 2 เมตร ใกล้กัน
พบจอบ กระติกน้ำ เสื้อยืดแขนยาวสีดำ กล่องบรรจุใบเลื่อย ห่างกันไม่มากนักพบเลื่อยโซ่ยนต์ และถังสีดำ ภายในพบเครื่องมือใช้ทำไม้จำนวนหนึ่ง 
และแกลลอนน้ำมัน 2 แกลลอน ซึ่งคาดว่าขณะก่อเหตุคนร้ายมองเห็นรถของเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าถึง เนื่องจากพื้ นที่เป็นที่โล่งสามารถมองเห็นได้ใน
ระยะไกล จึงได้ทิ้งเลื่อยและเครื่องมือก่อนวิ่งหลบหนีเข้าป่าเอาตัวรอด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจยึดของกลางทั้งหมด นำส่ง พนักงาน
สอบสวน สภ.บึงมะลู เพื่อดำเนินการต่อไป. 
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ระนอง ตรวจยึดไม้เถื่อน แปรรูปน้ำเข้าฝ่ังไทย 
สยามรัฐออนไลน์ 18 กุมภาพันธ์ 2566 13:17 น. ข่าวทั่วไทย  

   
ฉก.ร.25 กกล.เทพสตรี ตรวจยึดไม้นากบุดลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 143 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 4.25 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่
อำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง 

เมื่อ 18 ก.พ.66 พ.อ.ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผบ.ฉก.ร.25 กกล.เทพสตรี ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ มีการลักลอบขนไม้เถื่อนแปรรูปจากฝั่ง
ประเทศเมียนมา ผ่านแม่น้ำกระบุรี มาขึ้นฝั่งไทยท่ี อ.กระบุรี จ.ระนอง จึงได้สั่งการให้ทหารประจำจุดตรวจศิลาสลัก กองร้อย.ร.2521 ร่วมกับ ชป.
ฉก.ร.25, ชป.พิเศษ กกล.เทพสตรี, จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.3, กก.5 บก.ปตส., กำนัน ต.น้ำจืดฯ จัดกำลังลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ
ตลอดลำน้ำแม่น้ำกระบุรี เพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย ตรวจพบไม้แปรรูปซึ่งไม่ไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของ กองอยู่บริเวณริมน้ำ
แม่น้ำกระบุรี จำนวน 4 กอง ในพ้ืนท่ี ม.3 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จว.ร.น. มีรายละเอียดดังนี้. 1.ไม้เสายาว 626 ซม. กว้าง 15 ซม. หนา 15 ซม. จำนวน 
5 ต้น ปริมาตร 0.70 ลูกบาศก์เมตร 2.ไม้เสายาว 420 ซม. กว้าง 15 ซม. หนา 15 ซม. จำนวน 8 ต้น ปริมาตร 0.76 ลูกบาศก์เมตร 3.ไม้แผ่น  
ยาว 670 ซม.กว้าง 15 ซม. หนา 4 ซม. จำนวน 60 แผ่น ปริมาตร 1.29 ลูกบาศก์เมตร 4.ไม้แผ่น ยาว 670 ซม.กว้าง 15 ซม. หนา 4 ซม. จำนวน  
4 แผ่น ปริมาตร 0.08 ลูกบาศก์เมตร 5.ไม้แผ่น ยาว 670 ซม.กว้าง 15 ซม. หนา 4 ซม. จำนวน 66 แผ่น ปริมาตร 1.41 ลูกบาศก์เมตร 

รวมตรวจพบไม้แปรรูป ไม้เสาขนาดความยาว 650 ซม. จำนวน 5 ต้น ไม้เสาความยาวขนาด 420 ซม. จำนวน 8 ต้น ไม้แผ่นขนาดความยาว 670 
ซม. จำนวน 130 แผ่น รวมปริมาณตรวจยึดไม้นากบุดทั้งหมด จำนวน 143 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 4.25 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าเป็นไม้ที่นำมาจาก
ประเทศเมียนมา ลักลอบนำเข้า จากนั้นจึงร่วมกันตรวจยึดไม้จำนวนดังกล่าว ส่ง จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.3 (จปร.)เพื่อดำเนินคดีทาง
กฎหมายต่อไป 
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คพ. เผย ค่าฝุ่นลดลงทั่วประเทศ เกินมาตรฐาน3จว. เข้มสกัดจุดความร้อนพื้นที่ป่า  

   
17 ก.พ. 2566 - 13:26 น.  

กรมควบคุมมลพิษ เผย ค่าฝุ่นลดลงท่ัวประเทศ เกินมาตรฐานเหลือ 3 จว. เข้มลดจุดความร้อนพ้ืนที่ป่า ย้ำเหนือตอนบนยังต้องเฝ้าระวังคาด
ค่าฝุ่นยังสูง 

17 ก.พ. 66 – นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ในฐานะศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กล่าวว่า ศกพ. รายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ สรุปภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบเกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ท่ัวประเทศ 

ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 22 – 68 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน 2 พื้นที่ ได้แก่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ค่าฝุ่น 68 มคก./ลบ.ม. และ ต.ธานี อ.เมือง  
จ.สุโขทัย ค่าฝุ่น 62 มคก./ลบ.ม. 

ภาคกลาง ตรวจวัดได้ 20 – 56 มคก./ลบ.ม. พบเกินมาตรฐาน 1 พื้นที่ ได้แก่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ค่าฝุ่น 56 มคก./ลบ.ม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13 – 28 มคก./ลบ.ม. 

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 19 – 28 มคก./ลบ.ม. 

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10 – 24 มคก./ลบ.ม. 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 19 – 48 มคก./ลบ.ม. 

นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า ปีนี้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ภาคเหนือ PM2.5 มีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา จากรายงานข้อมูลของสำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA พบสัดส่วนจุดความร้อนสะสมพื้นที่ป่าร้อยละ 77 พื้นที่เกษตร ร้อยละ 18 
และพื้นที่เมือง ร้อยละ 5 

ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานเพื่อลดจุดความร้อนในพื้นที่ป่า ซึ่งอยู่ในกำกับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (อส.) และกรมป่าไม้ (ปม.) 

นายปิ่นสักก์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ อส. ได้ดำเนินการปิดอุทยานฯ 8 แห่ง (ยกเว้นส่วนให้บริการ) ประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อุทยาน
แห่งชาติผาแดง อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อุทยานแห่งชาติออบหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น 

ปลัด ทส. ยังได้กำชับให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า ภาคเหนือ) ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประสานงานกับทุก
หน่วยงาน เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟโดยเร็วที่สุด ให้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วที่สุด 
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กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ได้คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 18 – 
20 ก.พ. 66 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล อาจมีแนวโน้มฝุ่นละอองขึ้นสูงได้ในบางพื้นที่ สำหรับพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มที่ควรเฝ้า
ระวังบริเวณภาคเหนือตอนบน ในช่วงวันท่ี 18-24 ก.พ. 66 

ทั้งนี้ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพ
เป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ 
โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอพพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK 
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PM2.5 ภาคเหนือ ยังวิกฤต วราวุธ สั่งยกระดับลดเสี่ยงเกิดไฟป่าในอุทยาน 
17 กุมภาพันธ์ 2566 

 
”PM2.5 ภาคเหนือ ยังวิกฤต วราวุธ สั่งยกระดับลดเสี่ยงเกิดไฟป่าในอุทยาน GISTDA พบสัดส่วนจุดความร้อนสะสมพ้ืนที่ป่า  77 % พ้ืนที่
เกษตร  18%  และพื้นที่เมือง  5% 

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ภาคเหนือ PM2.5 มีความรุนแรงกว่าปีท่ีผ่านมา โดยเริ่มเกินค่ามาตรฐานตั้งแต่เดือนมกราคม - ปัจจุบัน พบค่าสูงสุด
ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน ตามลำดับ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และจากรายงานข้อมูล
ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA พบสัดส่วนจุดความร้อนสะสมพื้นที่ป่า 77 % พื้นที่
เกษตร 18% และพื้นที่เมือง 5% 

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ระบุถึงแผนยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM2.5 พื้นที่ 17 
จังหวัดภาคเหนือ" ปีนี้ว่า นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) ห่วงใยสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

กำลังประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากการเผาในที่โล่ง จึงมีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ยกระดับการแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือ ล่าสุด นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มอบหมายให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เรียกประชุม 17 จังหวัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. 

ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ เพื่อยกระดับการแก้ไขสถานการณ์หมอกควันไฟป่าภาคเหนือ กำชับทุกหน่วยงานดำเนินการ ประกอบด้วย 

1. ยกระดับการทำงานให้เข้มข้นกว่าที่ผ่านมา ให้กระทำด้วยความชัดเจน กระชับ ฉับไว ต้องทำให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุด เพื่อปกป้อง
สุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน 

2.เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ในกำกับดูแลของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) และกรมป่าไม้ (ปม.) ให้ใช้
อำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่พิจารณาปิดการเข้าพื้นที่ท่ีกำลังเป็นปัญหาและพื้นท่ีที่มีความเสี่ยง 

โดยต้องหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนดำเนินการ และประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบ ไม่ให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติ ทั้งนี้ อส. ได้
ดำเนินการปิดอุทยานฯ 8 แห่ง (ยกเว้นส่วนให้บริการ) 

ดังนี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อุทยานแห่งชาติผาแดง อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อุทยานแห่งชาติออบหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น 

3. ให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. โดยเฉพาะ ทสจ. ประสานงาน บูรณาการ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดอย่างเต็มที่ ให้เพิ่ม
ความถี่ในการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับพ่ีน้องประชาชน 

จัดการแถลงข่าวเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ช่วงสถานการณ์วิกฤตให้แถลงข่าวทุกวัน โดยเฉพาะการให้คำแนะนำในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 
มีการให้บริการห้องปลอดฝุ่นกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

ทั้งนี้ ปลัด ทส. ยังได้กำชับให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า ภาคเหนือ) ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประสานงาน
กับทุกหน่วยงาน ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟโดยเร็วที่สุด 

ให้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วที่สุด  และจะเข้มงวดติดตามและประเมินสถานการณ์ภายใน 3 วัน โดยประชาชน
สามารถติดตามคุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และแอปพลิเคชัน Air4Thai นายปิ่นสักก์ กล่าว 
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เดินหน้าปลดล็อก “ทับลาน” ยัน! คืนความเป็นธรรม ไร้การเมืองแอบแฝง 
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  

  
ตามที่นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่า ในวันที่ 15 กุมภาพันธ ์2566 นี ้จะมีการปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน
ที่มีพ้ืนท่ีเชื่อมโยงเขตจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมีผลให้รีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ สวนเกษตรและผู้ที่ถูกดำเนินคดีบุกรุกพ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติทับลานรวมกว่า 400 คดี มีโอกาสพ้นผิดและจะได้ครอบครองที่ดิน ขณะที่นายดำรงค์ พิเดช ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคโอกาสไทย 
อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า  ที่ผ่านมาพอรู้ว่ามีความพยายามดำเนินการเรื่องนี้  โดยผ่านสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ซึ่งดูจะเร่งรีบนำเข้าสู่การพิจารณาจนผิดสังเกตุ และอาจจะมีการเมืองเข้ามาแอบแฝงน้ัน 

แหล่งข่าวในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เปิดเผยว่า เรื่องนี้ฝ่ายความมั่นคงรู้ดีว่าพ้ืนท่ีบริเวณทับลานเป็นการจัดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมให้แก่ชาวบ้านที่หนีภัยคอมมิวนิสต์ (โครงการหมู่บ้านไทยสามัคคี) มีกฎหมายรองรับชัดเจนในปี 2518 และ 2521 แต่มีการประกาศเขต
อุทยานแห่งชาติทับลานมาทับพื้นที่ดังกล่าวเมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2524 

แม้ต่อมาจะมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 อนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจที่ เสนอขออนุมัติดำเนินการปฏิรูป
ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และการพิจารณาปรับแนวเขต อุทยานแห่งชาติทับลาน  ให้เป็นไปตามสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมป่าไม้) เร่งรัดจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติทับลาน ที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว 

อย่างไรก็ตามกรมอุทยานฯก็ยังทำงานอย่างเช่ืองช้า ประกอบกับมีการเปลี่ยนรัฐบาล มีการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวผู้บริหาร คนมาใหม่ไม่รู้รายละเอียด 
จนถึงปี 2555 อธิบดีกรมอุทยานฯได้เปิดยุทธการกวาดล้างจับกุม ทุบ ทำลาย รื้อรีสอร์ท บ้านพักตากอากาศในพื้นที่ทับลานครั้งใหญ่ด้วยข้อหาบุก
รุกเขตอุทยานแห่งชาติ 

แหล่งข่าวกล่าวต่อไปว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับปรุงแนวเขตอุทยานฯทับลานหลายครั้งแต่คณะกรรมการอุทยานฯไม่เร่งดำเนินการ เหตุที่บางคน
ไม่อยากแก้เพราะอยากมีอำนาจครอบเอาไว้เพื่อหาผลประโยชน์  ดังเช่นการปรากฏข่าวว่ามีการเรียกรับเงินคนท่ีอยู่หรือนายทุนท่ีเข้าไปลงทุนปลูกรี
สอร์ท ทำบ้านพักตากอากาศ    

“ตอนนี้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯกลัวว่าถ้าชาวบ้านเป็นฝ่ายถูกก็จะถูกฟ้องกลับ  เลยมีการปล่อยข่าวเพื่อสร้างกระแสกลบความผิดพลาดในอดีต 
ต้องการให้มีการต่อต้านการแก้ไขแนวเขตอุทยานฯ คนทั่วไปที่ไม่รู้ที่มาที่ไปย่อมหลงเช่ือว่านักการเมืองกำลังเข้ามาแทรกแซงข้าราชการ แต่ความ
จริงคือข้าราชการบางคนบางส่วนดื้อแพ่งต่อนโยบายรัฐ  ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินกำลังจะเล่นงานด้วย มาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี” 

แหล่งข่าวเปิดเผยด้วยว่าเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีการประชุมที่ สคทช. โดยเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม  ซึ่งผู้แทนกรม
อุทยานฯยอมรับว่าต้องปรับปรุงแนวเขต แต่ขอให้ช่วยเรื่องคดีความของเจ้าหน้าที่อุทยานฯหากถูกฟ้องกลับ ซึ่งท่ีประชุมเห็นว่าหากปฏิบัติโดยชอบ
กฎหมายก็ย่อมคุ้มครอง แต่การที่เจ้าหน้าที่อุทยานฯจับชาวบ้านฟ้องเป็นคดี แล้วบอกให้ดำเนินคดีชาวบ้านต่อไปแต่ขอให้คุ้มครองเจ้าหน้าที่ก็ถือว่า
ไม่ยุติธรรม ทางออกคือให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย 
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“ช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนมือผู้ถือครองที่ดินมามาก พวกที่เข้าไปสร้างรีสอร์ทยังไงก็ผิด อันนั้นต้องว่าไปตามกฎหมาย ถ้าอยู่ในเขตของกรมป่าไม้ 
หรือสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ก็ว่าไปตามกฎหมายนั้น ต้องให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านที่อยู่มาก่อนประกาศเขตอุทยาน
แห่งชาติทับลาน”แหล่งข่าวกล่าวในท่ีสุด  

อน่ึง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเคยมีคำวินิจฉัยว่า แนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานปี 2524 ยังอยู่ แต่เมื่อปี 2543 กรมป่าไม้ได้มีการปักปันแนว
เขตแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้มีการดำเนินให้เรียบร้อยเนื่องจากปี 2545 มีการเปลี่ยนแปลงกระทรวง ทบวง กรม โดยกรมอุทยานฯ กับ กรมป่าไม้   
แยกไปอยู่คนละกระทรวง งานเลยค้างมาตั้งแต่บัดนั้น แค่ดำเนินการต่อตามแนวเขตปี 2543 จัดสรรที่ดินให้ประชาชนก็จบปัญหา หากยังยืดเยื้อไม่
เพียงผู้ที่ถูกดำเนินคดีในปัจจุบัน แต่ยังมีอีกกว่า 3,000 ครอบครัวที่จะต้องถูกดำเนินคดีอีกด้วย 
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สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้า
แม่นยำเวิลด์คัพ หนองคาย-ประเทศไทย   
สยามรัฐออนไลน์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 14:25 น. ประชาสัมพันธ์  

   
สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นําโดย นาวาอากาศเอก วีระยุทธ        ดิษยะศริน นายกสมาคมฯ 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองคาย  จัดการแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำเวิลด์คัพ หนองคาย-ประเทศไทย โดย
การแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำเวิลด์คัพนี้จะจัดขึ้นทุกปี  โดยการคัดเลือกและพิจารณาของ คณะกรรมการจากเวิลด์คัพ ว่าประเทศใดจะได้รับ
เลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งทั้งหมดจะมี 4 - 5 สนาม ในแต่ละปี โดยในปีนี้ 2023 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
สนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 -19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาทางอากาศช่ัวคราวผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย   มีประเทศต่างๆ 
สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 16 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย  คาซัคสถาน โคโซโว มองโกเลีย โรมาเนีย   ซาอุดิอาราเบีย สวีเดน สเปน 
เซอร์เบีย เกาหลีใต้ จีน  ฝรั่งเศส เช็ก และประเทศไทย   

สนามแข่งขัน Paragliding Accuracy World Cup (PGAWC) ประจำปี 2566 มีดังนี้ 

สนามที่ 1 ประเทศไทย (Thailand) 

สนามที่ 2 ประเทศทูร์เคีย (Turkey) 

สนามที่ 3 สาธารณรัฐคาซัคสถาน (Kazakhstan) 

สนามที่ 4 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Indonesia) 

สนามที่ 5 ประเทศเยอรมัน (Germany) 

ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ 

1.ประเภท บุคคลรวม 

2.ประเภท บุคคลหญิง 

3.ประเภท ทีม 

4.ประเภท บุคคลเยาวชนรวม อายุไม่เกิน 26 ปี 

https://siamrath.co.th/n/424160
https://siamrath.co.th/pr
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20230217/036d658cc376cbe41f792417d06164bb0549f3fb4b574594d247afde69fb4a0e.jpg?itok=-C6LKocX
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230217/77b0773bfe8898577fa1008f3f44573ed735ef2b62c578c4461b17fd9f071ed2.jpg?itok=qx7WC3xu
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230217/e9308a296dc9d43e0fc41ab9d1e8617e0ef7a76345d5f27ec4847e32dca07585.jpg?itok=QdqLPPvI
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สุดท้ายนี้สมาคมฯ ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองคาย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, จังหวัดหนองคาย, กรมป่าไม้, 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย/ป่าไม้จังหวัด , นายอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย , สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย 
จังหวัดหนองคาย, ปภ จังหวัดหนองคาย/ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธาน,ี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท 
โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด, เครื่องดื่ม เอ็มเกลือแร่, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, 
บริษัท พันธมิตรค้ากรวดทราย 2564 จำกัด  และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำ
เวิลด์คัพในครั้งนี้ 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230217/320f140460868b0cc6488118fe3f499e78594f288d91c63ca2ef61dbd6d59003.jpg?itok=D8Ymk_9p
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230217/0c49202883fa867bce7cbfa16d56bd28e375fa23117fd86621b40bae5516b017.jpg?itok=SsFBLE2P

