
สรุปข�าวประจําวันท่ี 4-6 ก.พ. 66 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- ฝนโปรยลดฝุ�นแก�วิกฤติกทม. (ไทยรัฐ วันท่ี 5 กุมภาพันธ" 2566 หน�า 1,10) 

- 43 จว.สําลักฝุ�นพิษ-เชียงใหม4อ4วมหนัก (ข4าวสด วันท่ี 5 กุมภาพันธ" 2566 หน�า 1,11) 
 

ข�าวเว็บไซต! 

- กํานัน-ผญบ.ยันไม�ป�า-เห็นมาต้ังแต4เด็ก! จนท.บุกรวบชาววังทอง อ�างท่ี ส.ป.ก.-โค4นสักเรียงเป>นตับลากขายคนราชบุรี 

ผู�จัดการออนไลน" 4 ก.พ. 2566 https://mgronline.com/local/detail/9660000011234 

- สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 3 มอบเงินอุดหนุนเครือข4ายความร4วมมือควบคุมไฟป�าพ้ืนท่ีลําปาง   

สยามรัฐออนไลน"  3 กุมภาพันธ" 2566 https://siamrath.co.th/n/420371 

- ทพ.35 บรูณาการร4วมกับจนท.ป�าไม� และ อส.ท4าสองยาง สก้ัดขบวนการตัดไม� ในพ้ืนท่ีอ.ท4าสองยาง 

สยามรัฐออนไลน"  4 กุมภาพันธ" 2566 https://siamrath.co.th/n/420549 

- ทหารพรานสนธิกําลัง ยึดไม�สัก 8 ท4อน-แปรรูป 10 แผ4น กลางสวนป�าห�วยนกกก 

บ�านเมือง วันเสาร" ท่ี 04 กุมภาพันธ" พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/crime/314958 

- ฝนโปรยลดฝุ�นแก�วิกฤติกทม. 6-11 ก.พ.อากาศเป]ด เชียงใหม4-พิษณุโลกอ4วม 

ไทยรัฐฉบับพิมพ" 5 ก.พ. 2566 https://www.thairath.co.th/news/local/2621341 

- นายกฯขอปชช.ร4วมแก�PM 2.5 กําชับตรวจจับรถควันดํา-งดเผา 

วันอาทิตย" ท่ี 5 กุมภาพันธ" พ.ศ. 2566 https://www.naewna.com/local/708951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23756
วันที่: อาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: ฝนโปรยลดฝุ่นแก้วิกฤติกทม.

รหัสข่าว: C-230205009043(5 ก.พ. 66/03:57) หน้า: 1/2

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 87.99 Ad Value: 175,980 PRValue : 527,940 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23756
วันที่: อาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: ฝนโปรยลดฝุ่นแก้วิกฤติกทม.

รหัสข่าว: C-230205009043(5 ก.พ. 66/03:57) หน้า: 2/2

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 87.99 Ad Value: 175,980 PRValue : 527,940 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11757
วันที่: อาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: 43จว.สำลักฝุ่นพิษ-เชียงใหม่อ่วมหนัก

รหัสข่าว: C-230205037026(4 ก.พ. 66/06:28) หน้า: 1/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 116.74 Ad Value: 192,621 PRValue : 577,863 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11757
วันที่: อาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: 43จว.สำลักฝุ่นพิษ-เชียงใหม่อ่วมหนัก

รหัสข่าว: C-230205037026(4 ก.พ. 66/06:28) หน้า: 2/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 116.74 Ad Value: 192,621 PRValue : 577,863 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11757
วันที่: อาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: 43จว.สำลักฝุ่นพิษ-เชียงใหม่อ่วมหนัก

รหัสข่าว: C-230205037026(4 ก.พ. 66/06:28) หน้า: 3/3

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 116.74 Ad Value: 192,621 PRValue : 577,863 คลิป: สี่สี(x3)



 
กํานัน-ผญบ.ยันไม�ป�า-เห็นมาต้ังแต4เด็ก! จนท.บุกรวบชาววังทอง อ�างท่ี ส.ป.ก.-โค4นสักเรียงเป>นตับลากขายคนราชบุรี 

ผู�จัดการออนไลน" 4 ก.พ. 2566 https://mgronline.com/local/detail/9660000011234 

พิษณุโลก - นายอําเภอ-จนท.ป�าไม�จับชาววังทองตัดโค4นไม�สักต�นเข่ืองวางเรียงเป>นตับขายคนรับซ้ือจากราชบุรี อ�างข้ึนใน

ท่ีดิน ส.ป.ก.4-01 จับพิกัดพบโคนต�นสักบางตออยู4ในป�าสงวนแห4งชาติ กํานัน-ผญบ.ยันซํ้าเป>นไม�ป�าธรรมชาติ เห็นมาต้ังแต4

เด็ก 

วันนี้ (4 ก.พ. 66) นายปรีชา พรมมะกุล หัวหน�าหน4วยปdองกันรักษาป�าท่ี พล.8 (น้ํายาง) นายสํารวย ชมบุญ หัวหน�าสาย

ตรวจสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม� นายสมพงษ" หอมสนิท นายอําเภอวังทอง, ปลัดอําเภอ พร�อม จนท.ป�าไม�และปกครอง 

ผู�ใหญ4บ�าน ผู�ช4วยผู�ใหญ4บ�าน เข�าตรวจยึดไม�สักท4อน ในพ้ืนท่ีหมู4 6 บ�านวังตาด ต.บ�านกลาง อ.วังทอง หลังรับแจ�งว4ามีการ

ลักลอบตัดไม�สักท4อนเตรียมพร�อมชักลากออกนอกพ้ืนท่ี 

เม่ือคณะเจ�าหน�าท่ีสนธิกําลังบุกตรวจสอบ พบกองไม�สักท4อนสดใหม4 ลักษณะเพ่ิงถูกตัดทอน ไม4พบรูปรอยดวงตรา วางเรียง

กันอยู4 และพบร4องรอยรถแทรกเตอร"ล�อยาง ชักลากจากตอไม�สัก ระยะทาง 200 เมตร รวมท้ังพบตอไม�สักท่ีถูกตัดโค4น

จํานวน 28 ตอ 

ขณะตรวจสอบได�มีบุคคลชาย-หญิงรวม 2 คน เดินทางเข�ามายังบริเวณท่ีคณะเจ�าหน�าท่ีกําลังตรวจสอบ ทราบชื่อภายหลังคือ 

1. นาง ร. (นามสมมติ) ชาวตําบลวังนกแอ4น ระบุว4า เป>นเจ�าของไม�สักท4อนท่ีสัญลักษณ"กากบาทสีดํา ตรวจนับได� 8 ท4อน ซ่ึง

ได�ขายให�ชาวราชบุรี พร�อมได�นําสําเนาเอกสารการครอบครองท่ีดิน ส.ป.ก.4-01 เนื้อท่ีประมาณ 6 ไร4มาแสดง 2. นาย ม.รับ

ว4าเป>นเจ�าของไม�สักท4อน 28 ท4อน ขายให�คนราชบุรีเช4นกัน พร�อมนําสําเนาเอกสารการครอบครองท่ีดิน ส.ป.ก. เนื้อท่ี

ประมาณ 8 ไร4 มาแสดง 

อย4างไรก็ตาม คณะเจ�าหน�าท่ีได�ร4วมกันตรวจสอบพ้ืนท่ี พบว4าบริเวณท่ีมีการตัดโค4นไม�สักดังกล4าวอยู4ในเขตป�าสงวนแห4งชาติ

ป�าลุ4มน้ําวังทองฝefงขวา เม่ือใช�เครื่องมือตรวจหาค4าพิกัดทางภูมิศาสตร"ด�วยระบบสัญญาณดาวเทียม (GPS) จับค4าพิกัดตอไม�

สักจํานวน 28 ตอ พบรูปแปลงท่ีดินของนาง ร. พบว4ามีตอไม�สักในแปลงการครอบครองท่ีดิน ส.ป.ก. จํานวน 7 ตอ รูปแปลง

ท่ีดิน นาย ม. มีตอไม�สัก อยู4ในแปลง ส.ป.ก. จํานวน 3 ตอ ส4วนอีก 17 ตอ อยู4นอกแปลงการครอบครองท่ีดิน ส.ป.ก. เท4ากับ

ว4าอยู4ในเขตป�าสงวนแห4งชาติป�าลุ4มน้ําวังทองฝefงขวา 

จากการตรวจสอบกับภาพถ4ายทางอากาศ เชื่อว4าเป>นต�นสักท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไม4ใช4ต�นสักท่ีปลูกข้ึนแต4อย4างใด โดย

ผู�ใหญ4บ�านและผู�ช4วยผู�ใหญ4บ�าน ระบุว4าตอไม�สักจํานวน 20 ตอท่ีพบในพ้ืนท่ีครอบครองทําประโยชน"ของนาย ม. นั้น เป>นไม�

สักท่ีเกิดข้ึนธรรมชาติเพราะเห็นมาต้ังแต4เด็ก 



คณะเจ�าหน�าท่ีตรวจนับจํานวน และคํานวณปริมาตร พบเป>นไม�สักท4อน 36 ท4อน ปริมาตร 36.4 ลบ.ม. คิดมูลค4าไม�ของกลาง

ประมาณ 2,184,600 บาท ก4อนตีตราประทับยึด พร�อมท้ังขออนุมัติชักลากไม�สักท4อนของกลาง เก็บรักษาไว�ท่ีหน4วยปdองกัน

รักษาป�าน้ํายาง พร�อมกล4าวหานาง ร. และ นาย ม. ตามพระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 ฐาน "ทําไม� โดย

ไม4ได�รับอนุญาต" มาตรา 69 ฐาน "มีไว�ในครอบครอง ซ่ึงไม�หวงห�ามอันยังมิได�แปรรูป โดยไม4ได�รับอนุญาต" พร�อมกับกล4าวหา

นาย ม.เพ่ิมเติม ฐานทําไม�อันเป>นการเสื่อมเสียแก4สภาพป�าสงวนแห4งชาติ โดยไม4ได�รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติป�าสงวน

แห4งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ฐาน ทําบันทึกส4งพนักงานสอบสวน สภ.วังทอง ดําเนินการตามกฎหมายต4อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 3 มอบเงินอุดหนุนเครือข4ายความร4วมมือควบคุมไฟป�าพ้ืนท่ีลําปาง   

สยามรัฐออนไลน"  3 กุมภาพันธ" 2566 https://siamrath.co.th/n/420371 

วันท่ี 3 ก.พ.66 นายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ" ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 3 (ลําปาง) กรมป�าเซ4า พร�อมด�วย 

นายจิตรกร ศรีจันทร" ผู�อํานวยการส4วนปdองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า และนางสาวจันทร"เพ็ญ เกษตรสินธ" ผู�อํานวยการ

ศูนย"ฝlกอบรมการปdองกันและควบคุมไฟป�าเชียงใหม4 เป>นผู�แทนกรมป�าไม� มอบเงินอุดหนุนให�กับเครือข4ายความร4วมมือในการ

ควบคุมไฟป�าในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง โดยมีผู�แทนเครือข4ายฯ เป>นผู�รับมอบ จํานวน 37 เครือข4าย เครือข4ายละ 30,000 บาท ท่ี

บริเวณสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 3 (ลําปาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ทพ.35 บรูณาการร4วมกับจนท.ป�าไม� และ อส.ท4าสองยาง สก้ัดขบวนการตัดไม� ในพ้ืนท่ีอ.ท4าสองยาง 

สยามรัฐออนไลน"  4 กุมภาพันธ" 2566 https://siamrath.co.th/n/420549 

ผู�สื่อข4าวรายงาน ว4า หน4วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 35 โดยกองร�อยทหารพรานท่ี 3503 จัดกําลังพล หน4วยปdองกันรักษ

ป�าท่ี ตก.20 (แม4ต�าน) และ จนท.อส. อ.ท4าสองยาง ทําการลาดตระเวนเพ่ือปdองกันและสกัดก้ันการกระทําผิดพระราชบัญญัติ

ป�าไม� และ พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ บริเวณสวนป�าห�วยนกกก หมู4.4 ต.แม4หละ อ.ท4าสองยาง จ.ตาก 

โดยในระหว4างทําการลาดตระเวณได�ตรวจพบ ไม�สักแปรรูป จํานวน 10 แผ4น มีขนาด ยาว 2 เมตร 60 ซม. กว�าง 20 ซม. 

หนา 2 ซม. , ไม�สักท4อน จํานวน 4 ท4อน มีขนาดเส�นรอบวง 70 ซม. ยาว 3 เมตร และ ไม�สักปอนด"เหลี่ยม จํานวน 4 ท4อน  

มีขนาด ยาว 3 เมตร หนา 15 ซม. จากการตรวจสอบโดยรอบ ไม4พบผู�กระทําผิดแต4อย4างใด 

ท้ังนี้ทางหน4วยชุดจับกุมได�นําของกลางท้ังหมด ไปเก็บรักษาไว� ท่ีทําการหน4วยปdองกันรักษาป�าท่ี ตก.20 (แม4ต�าน) เพ่ือดําเนิน

หาผู�กระทําผิดต4อไป 

 

 

 

 

 

 



 

 

ทหารพรานสนธิกําลัง ยึดไม�สัก 8 ท4อน-แปรรูป 10 แผ4น กลางสวนป�าห�วยนกกก 

บ�านเมือง วันเสาร" ท่ี 04 กุมภาพันธ" พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/crime/314958 

เม่ือวันท่ี  4 กุมภาพันธ" 2566  เจ�าหน�าท่ีทหารพรานกองร�อยทหารพรานท่ี3503 สังกัด หน4วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 

35  นํากําลังพล หน4วยปdองกันรักษาป�าท่ี ตก.20 (แม4ต�าน) และ จนท.อส. อ.ท4าสองยาง ทําการลาดตระเวนเพ่ือปdองกันและ

สกัดก้ันการกระทําผิดพระราชบัญญัติป�าไม� และ พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ บริเวณสวนป�าห�วยนกกก หมู4ท่ี  4 ต.แม4

หละ อ.ท4าสองยาง จ.ตาก ในระหว4างทําการลาดตระเวนได�ตรวจพบ ไม�สักแปรรูป จํานวน 10 แผ4น มีขนาด ยาว 2 เมตร 60 

ซม. กว�าง 20 ซม. หนา 2 ซม. , ไม�สักท4อน จํานวน 4 ท4อน มีขนาดเส�นรอบวง 70 ซม. ยาว 3 เมตร และ ไม�สักปอนด"เหลี่ยม 

จํานวน 4 ท4อน มีขนาด ยาว 3 เมตร หนา 15 ซม. จากการตรวจสอบโดยรอบ ไม4พบผู�กระทําผิดแต4อย4างใด   จึงได�นําของ

กลางท้ังหมด ไปเก็บรักษาไว� ท่ีทําการหน4วยปdองกันรักษาป�าท่ี ตก.20 ( แม4ต�าน) เพ่ือดําเนินหาผู�กระทําผิดต4อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ฝนโปรยลดฝุ�นแก�วิกฤติกทม. 6-11 ก.พ.อากาศเป]ด เชียงใหม4-พิษณุโลกอ4วม 

ไทยรัฐฉบับพิมพ" 5 ก.พ. 2566 https://www.thairath.co.th/news/local/2621341 

คนกรุงและอีก 26 จังหวัดภาคเหนือ-กลาง- อีสานยังอ4วมฝุ�น PM 2.5 ต4อเนื่อง แม�ได�ฝนเทลงมาช4วยบ�าง แต4ภาพรวมปริมาณ

ฝุ�นพิษยังสูงเกินค4ามาตรฐานเป>นส4วนใหญ4 โดยเฉพาะ “เชียงใหม4-พิษณุโลก” ยังวิกฤติ ถูกปกคลุมไปด�วยฝุ�นควัน ฟdาขมุกขมัว

ไปท่ัวเมือง ส4วนอีสานอากาศแปรปรวน กรมอุตุนิยมวิทยาคาดมีฝนตก ต4อเนื่องเกือบทุกภาค เว�นภาคใต�ฝนลด ขณะเดียวกัน 

เตือนประเทศไทยตอนบนระวังหมอกในตอนเช�า ขณะท่ีกรมควบคุมมลพิษคาดการณ" 6-11 ก.พ. กรุงเทพฯและปริมณฑลมี

แนวโน�มคุณภาพอากาศดีข้ึน เนื่องจากสภาพอากาศเป]ดมากข้ึน 

กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดใหญ4ยังปกคลุม ด�วยฝุ�นละอองท่ีมีผลกระทบต4อสุขภาพต4ออีกวัน แต4ฝุ�นลดลงหลังมีฝนเท

ลงมาในบางพ้ืนท่ี โดยศูนย"แก�ไข ปeญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม ระบุภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศ เม่ือเวลา 12.00 น. เม่ือวันท่ี 4 ก.พ. พบเกินค4ามาตรฐานใน กทม. 

จ.เชียงราย จ.เชียงใหม4 จ.น4าน จ.แม4ฮ4องสอน จ.พะเยา จ.ลําปาง จ.แพร4 จ.ลําพูน จ.อุตรดิตถ" จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.

กําแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ" จ.นครสวรรค" จ.อุทัยธานี จ.สิงห"บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อ4างทอง จ.สุพรรณบุรี จ.

พระนครศรีอยุธยา จ.ราชบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.เลย 

ศูนย"แก�ไขปeญหามลพิษทางอากาศรายงานการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ สรุปดังนี้ ภาคเหนือ เกินค4ามาตรฐานเป>น

ส4วนใหญ4 ตรวจวัดได� 44-135 ไมโครกรัมต4อลูกบาศก"เมตร (มคก./ลบ.ม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกินค4ามาตรฐาน 1 พ้ืนท่ี 

ตรวจวัดได� 13-87 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและภาคตะวันตก เกินค4ามาตรฐานเป>นส4วนใหญ4 ตรวจวัดได� 24-83 มคก./ลบ.ม. 

ภาคตะวันออกเกินค4ามาตรฐาน 2 พ้ืนท่ี ตรวจวัดได� 17-57 มคก./ลบ.ม. ภาคใต� ภาพรวมอยู4 ในเกณฑ"ดีมาก ตรวจวัดได� 7-

12 มคก./ลบ.ม. ขณะท่ี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ.ร4วมกับ กทม.เกินค4ามาตรฐาน 2 พ้ืนท่ี 

ตรวจวัดได� 20-63 มคก./ลบ.ม. 

สําหรับตลอดวันท่ี 4 ก.พ. ผู�สือ่ข4าวรายงานว4า มลพิษทางอากาศท่ีจังหวัดเชียงใหม4ยังวิกฤติหนัก โดยตลอดเช�าสภาพท�องฟdา

เหนือตัวเมืองเชียงใหม4ถูกปกคลุมไปด�วยฝุ�นควัน มองจากจุดชมวิวดอยสุเทพดูขมุกขมัวไปท่ัวท้ังเมือง เว็บไซต" IQAir รายงาน

อันดับเมืองมลพิษในเวลา 09.20 น. จังหวัดเชียงใหม4 ครองอันดับ 12 ของโลก ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index)

หรือค4า AQI อยู4ท่ี 114 สอดคล�องกับค4า PM 2.5 รายชั่วโมง ท่ีรายงานโดยศูนย"ข�อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม4 พบค4าฝุ�น PM 2.5 สูงสุดท่ี รพ.ฮอด อ.ฮอด 299 มคก./ลบ.ม. ส4วนในตัวเมืองเชียงใหม4 ท่ีคณะสังคม 

ศาสตร" มหาวิทยาลัยเชียงใหม4 154 มคก./ลบ.ม. ขณะท่ีศูนย"อํานวยการแก�ไขปeญหาฝุ�นควันจังหวัดเชียงใหม4อยู4ระหว4างการ



จัดเตรียมห�องปลอดฝุ�น Safety Zone เพ่ือลดผลกระทบด�านสุขภาพให�กับ ประชาชน โดยในปx 2565 มีการทดลองใช�งานใน 

สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 148 แห4ง ส4วนในปxนี้ มีแผนงานเชิญชวนภาครัฐทุกสังกัด ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจร4วมกัน

ทําห�องปลอดฝุ�นให�ครอบคลุมมากข้ึนในทุกพ้ืนท่ี 

ผู�สื่อข4าวรายงานอีกว4า ฝุ�นพิษท่ีเพ่ิมสูงข้ึนสู4 ระดับวิกฤติ ทําให�หน4วยงานด�านไฟป�าท่ีจังหวัดเชียงใหม4 ท้ังเจ�าหน�าท่ีเหยี่ยวไฟ

ของกรมป�าไม� หน4วยเสือไฟกรมอุทยานแห4งชาติ สัตว"ป�า และพันธุ"พืช และชาวบ�าน เร4งทําแนวกันไฟในพ้ืนท่ีไฟป�าซํ้าซาก

หลายอําเภอ โดยเฉพาะท่ี ต.บ�านสหกรณ" อ.แม4ออน ต.ร�องวัวแดง ต.ห�วยทราย อ.สันกําแพง ท่ีเป>นหนึ่งในพ้ืนท่ีบริหาร

จัดการพิเศษของจังหวัดเชียงใหม4ในปxนี้ เนื่องจากเป>นพ้ืนท่ีเสี่ยงเกิดไฟไหม�ป�าซํ้าซากทุกปx 

ส4วนในเขตตัวเมืองพิษณุโลก สถานการณ"ค4าฝุ�น PM 2.5 ยังคงน4าเป>นห4วงต4อเนื่องมา 3 วัน ค4า PM 2.5 พุ4งสูง ถึง 111 มคก./

ลบ.ม. หรือ 221 AQI ซ่ึงถือว4า มีผลกระทบต4อร4างกาย นอกจากนี้ ยังพบปริมาณฝุ�นละอองขนาดไม4เกิน 10 ไมครอน (PM 

10) มีค4า 163 มคก./ลบ.ม. อยู4ในเกณฑ"มีผลกระทบต4อสุขภาพเช4นกัน ถึงแม�ว4าช4วงกลางคืนและเช�ามีฝนตกมาบ�าง ก็ตาม 

เครื่องตรวจวัดท่ีติดต้ังอยู4ภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกท้ัง 8 จุด ยังเป>นสีแดงถึง 5 จดุ คือท่ีบริเวณถนนไชยยานุภาพ 

บริเวณชุมชนวัดอรัญญิก ตลาดถนนพระองค"ดํา สี่แยกบ�านแขก และบริเวณคลังน้ํามัน ปตท. ต.บึงพระ เนื่องจากพ้ืนท่ีของ

จังหวัด พิษณุโลกได�รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน อีกกระแสหนึ่งมาจากลมตะวันตก ส4งผล ให�นําเอาฝุ�น

ละอองจากพ้ืนท่ีจังหวัดใกล�เคียงมาปกคลุมพ้ืนท่ีของจังหวัดพิษณุโลก ส4งผลให�สภาพอากาศในพิษณุโลกขมุกขมัวไปท่ัวเหนือ

ท�องฟdาและ มีผลกระทบต4อร4างกายในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

สําหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี จ.บึงกาฬ ยังคงเจอกับสภาพอากาศท่ีแปรปรวน โดยตลอดเช�าท่ี อ.เซกา และ อ.เมือง

บึงกาฬ มีฝนตกลงมาโปรยปราย จากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกําลังอ4อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต� 

ในขณะท่ีมีลมตะวันออกเฉียงใต�พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต� และอ4าวไทยเข�ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล4าง และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สร�างความชุ4มฉํ่าให�ผืนดิน ส4งผลดีด�านมลพิษ ทําให�ฝุ�นละอองลดลงไปด�วย โดยรถตรวจวัดคุณภาพ

อากาศแบบเคลื่อนท่ีของกรมควบคุมมลพิษ ท่ีจอดไว�บริเวณท่ีว4าการอําเภอเมืองบึงกาฬ พบปริมาณฝุ�นละอองขนาดไม4เกิน 

2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค4า 40 มคก./ลบ.ม. ลดตํ่ากว4าวานนี้ 31 มคก./ลบ.ม. อยู4ในเกณฑ"คุณภาพปานกลาง แต4ยังคงมี

หมอกควันปกคลุมอยู4ทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะบริเวณริมแม4น้ําโขง หน�าเทศบาลเมืองบึงกาฬ ชาวบ�านท่ีสัญจรไปมาในพ้ืนท่ีอําเภอ

เมืองบึงกาฬ ต�องพากันสวมใส4หน�ากากอนามัย เพ่ือปdองกันตัวเองจากฝุ�นละออง 

ต4างจากคุณภาพอากาศ PM 2.5 เครื่องตรวจวัด ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ" อ.เมืองกาฬสินธุ" จ.กาฬสินธุ" เม่ือเวลา 11.00 

น. ปริมาณ PM 2.5 วัดได� 22 มคก./ลบ.ม. สถานะคุณภาพอากาศดีมาก มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช�า และคาดว4า

มีฝนหรือฝนฟdาคะนอง ร�อยละ 10 ของพ้ืนท่ี อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 20 องศาเซลเซียส 

ผู�สื่อข4าวออกตรวจสอบเส�นทางกาฬสินธุ"-สกลนคร บริเวณเทือกเขาภูพาน ซ่ึงฝนตกลงมาทําให�ถนนค4อนข�างลื่น และยังพบ

อุบัติเหตุทางถนนจากสาเหตุถนนลื่นบริเวณทางโค�ง โดยเทือกเขาภูพานมีทางโค�งกว4า 100 โค�ง ปภ.จ.กาฬสินธุ" ได�ขอความ



ร4วมมือและฝากเตือนประชาชนใช�รถใช�ถนนบริเวณดังกล4าวเพ่ิมความระมัดระวังในการสัญจรผ4านบริเวณท่ีมีหมอก และขอให�

ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 

วันเดียวกัน กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการคาดการณ"สถานการณ"ฝุ�นละอองขนาด

เล็กในพ้ืนท่ีต4างๆ ระหว4างวันท่ี 5-11 ก.พ.2566 ดังนี้ พ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน�มท่ีควรเฝdาระวังบริเวณภาคเหนือ

ตอนบนและล4าง ในช4วงวันท่ี 6-7 และ 9-11 ก.พ. 2566 ส4วนพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล ระหว4างวันท่ี 6-11 ก.พ.2566 มี

แนวโน�มคุณภาพอากาศอยู4ในเกณฑ"คุณภาพอากาศท่ีดี เนื่องจากสภาพอากาศท่ีเป]ดมากข้ึน และมีลมใต�ท่ีมีกําลังค4อนข�างแรง

ช4วยพัดพาฝุ�นละอองออกจากพ้ืนท่ี 

ขณะท่ีกรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายสภาพอากาศในช4วงวันท่ี 6-10 ก.พ.2566 ลมฝ�ายตะวันตกในระดับบนจะเคลื่อนเข�าปก

คลุมภาคเหนือและภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน ทําให�บริเวณดังกล4าวมีอุณหภูมิลดลง ในขณะท่ีลมตะวันออกเฉียงใต�

ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให�ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช�า และมีฝนบางแห4งบริเวณภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล4าง ภาคกลางตอนล4าง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก สําหรับมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุมอ4าวไทย ภาคใต� และทะเลอันดามันมีกําลังอ4อนลง ทําให�บริเวณภาคใต�มี

ฝนลดลง ดังนั้นขอให�ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง และ

ระมัดระวังในการสัญจรผ4านบริเวณท่ีมีหมอก ส4วนเกษตรกรควรเตรียมการปdองกันและระวังความเสียหายท่ีจะเกิดต4อผลผลิต

ทางการเกษตร 

ท้ังนี้ ผู�สื่อข4าวรายงานว4า เม่ือช4วงบ4ายวันท่ี 4 ก.พ. มีฝนตกลงมาอย4างหนักในหลายพ้ืนท่ีของ กทม.และนนทบุรี อาทิ ถนน

วิภาวดีรังสิต สุทธิสาร ห�าแยกลาดพร�าว จตุจักร บางกะป] อ4อนนุช อ.เมืองนนทบุรี แยกแคราย อ.ปากเกร็ด อ.บางกรวย ฯลฯ 

ขณะท่ีศูนย"ปdองกันน้ําท4วม กรุงเทพมหานคร รายงานเม่ือเวลา 14.00 น. มีฝนเล็กน�อยถึงปานกลางเขตพระนคร พญาไท บาง

ซ่ือ จตุจักร เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนสูงสุดเขตพระโขนง 23.5 มม. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นายกฯขอปชช.ร4วมแก�PM 2.5 กําชับตรวจจับรถควันดํา-งดเผา 

วันอาทิตย" ท่ี 5 กุมภาพันธ" พ.ศ. 2566 https://www.naewna.com/local/708951 

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ขอความร4วมมือประชาชนร4วมแก�ไขปeญหา PM 2.5 ท้ังพ้ืนท่ีเมือง-เกษตร-ป�า กําชับตรวจจับรถควันดําทุก

ชนิด-งดเผาเพ่ือเตรียมเพาะปลูก/หาของป�า ย้ําให�เจ�าหน�าท่ีดําเนินการตามกฎหมาย 

5 กุมภาพันธ" 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ�ายการเมือง ปฏิบัติหน�าท่ีโฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี เผยว4า พลเอก ประยุทธ" จันทร"โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว4าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานปeญหา

ฝุ�น PM 2.5 ท่ีส4งผลกระทบต4อสุขภาพของประชาชนในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทยขณะนี้ ซ่ึงเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ ท้ังจากการเผา

วัชพืชเพ่ือเตรียมเพาะปลูกฤดูกาลใหม4 การก4อสร�าง การขนส4งคมนาคมและการจราจร และปeญหา PM 2.5 มักจะเกิดในช4วงท่ี

อากาศป]ด โดยนายกรัฐมนตรีได�กําชับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห4งชาติ และหน4วยงานท่ีเก่ียวข�องทุกภาคส4วน บูรณาการเร4งแก�ไข

ปeญหาฝุ�นละออง PM 2.5 อย4างเร4งด4วน พร�อมขอความร4วมมือมายังประชาชนทุกคนได�มีส4วนร4วมแก�ไขปeญหาฝุ�น PM 2.5 เพราะ

ฝุ�น PM 2.5 ท่ีเกิดข้ึนมีผลต4อสุขภาพของคนท้ังประเทศ 

นายอนุชาฯ กล4าวว4า นายกรัฐมนตรีเน�นย้ําหลักการในการปdองกันและแก�ปeญหาฝุ�น PM 2.5 ใน 3 พ้ืนท่ีคือ 

1. พ้ืนท่ีเมือง ท่ีมีแหล4งกําเนิดมาจากการจราจรและโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงขอความร4วมมือให�บํารุงรักษาเครื่องยนต"ท้ังใน

ส4วนของภาครัฐและเอกชน ให�เจ�าหน�าท่ีเพ่ิมความเข�มงวดตรวจวัดควันดํา และขยายพ้ืนท่ีตรวจวัดควันดําเพ่ือควบคุมต้ังแต4ต�นทาง 

ตรวจกํากับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน�มในการปล4อยมลพิษสูง ท้ังโรงงานท่ีใช�หม�อน้ํา โรงงานท่ีใช�ถ4านหิน โรงงานหลอมเหล็ก 

ฯลฯ ควบคุมสถานประกอบการ เช4น กิจการผสมซีเมนต" กิจการหลอมโลหะ อู4พ4นสีรถยนต" กิจกรรมผลิตธูป ฯลฯ 

2. พ้ืนท่ีเกษตร ท่ีมีแหล4งกําเนิดฝุ�นละอองมาจากการเผาเศษวัสดุการเกษตร ดังนั้น จึงขอให�เกษตรกรหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร 

3. พ้ืนท่ีป�า แหล4งกําเนิดฝุ�นละอองท่ีสําคัญมาจากไฟป�า ดังนั้น ทุกภาคส4วนต�องส4งเสริมเครือข4ายความร4วมมือในการควบคุมไฟป�า 

รณรงค"ปdองกันไฟป�า และบริหารจัดการเชื้อเพลิงด�วยวิธีชิงเก็บลดเผา 

“นายกรัฐมนตรีย้ําขอความร4วมมือประชาชนได�ลดพฤติกรรมตนเองท่ีจะเป>นแหล4งกําเนิดฝุ�น PM 2.5 ให�งดการเผาเพ่ือเตรียม

เพาะปลูก หรือเผาป�าเพ่ือการเข�าไปหาอาหาร ขอให�หยุดโดยเด็ดขาด รวมท้ังขอความร4วมมือให�ลดการใช�รถยนต"ส4วนบุคคล โดยใช�

รถขนส4งมวลชนสาธารณะให�มากข้ึน พร�อมกําชับให�เจ�าหน�าท่ีบังคับใช�กฎหมายอย4างจริงจัง ตรวจจับรถควันดําทุกชนิดอย4าง

เข�มงวด ไม4ต4อใบอนุญาตรถท่ีไม4ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยขอให�เจ�าหน�าท่ีทุกหน4วยงานดําเนินการตามกฎหมาย เพราะฝุ�น PM 2.5 

ท่ีเกิดข้ึนมีผลต4อสุขภาพของคนท้ังประเทศ ท้ังนี้ นายกฯ จะกํากับติดตามผลการดําเนินการ และให�มีการประเมินสถานการณ"เป>น

ระยะอย4างต4อเนื่อง” นายอนุชาฯ กล4าว 


