
สรุปข�าวประจําวันท่ี 7 ก.พ. 66 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- วิกฤตPM2.5รุนแรงกว�า2ป�ก�อน (ไทยโพสต� วันท่ี 7 กุมภาพันธ� 2566 หน(า 15) 

- ฝุ,นพิษลด-แต�ยังมี3จว.เสี่ยง นครสวรรค�-ตาก-เพชรบูรณ (ไทยรัฐ วันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2566 หน(า 1,19) 

-  วราวธุชี้ฝุ,นพิษเหนือแรง กําชับ17จว.เข(มหยุดเผา (มติชน วันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2566 หน(า 1,12) 

- ฝุ,น'PM2.5'ทําพิษยอดป,วยพุ�ง3-4เท�าแพทย�ชี้ทําโรคกําเริบภูมิแพ(-ทางเดินหายใจ (แนวหน(า วันท่ี 7 กุมภาพันธ� 2566 หน(า 1,11) 

- ภาพข�าว: แก(ไฟป,า (มติชน วันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2566 หน(า 6) 

- ทส.ถกสางปGญหาพ้ืนท่ีอุทยานทับลาน (เดลินิวส� วันท่ี 7 กุมภาพันธ� 2566 หน(า 3) 

- ปกครองพังงา บุกเข(าควบคุม แกIงลอบตัดไม( (ไทยโพสต� วันท่ี 7 กุมภาพันธ� 2566 หน(า 15) 

- สารพันปGญหาสาระน�ารู(? (ไทยรัฐ วันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2566 หน(า 6) 

ข�าวเว็บไซต! 

- "วราวธุ" ย้ํา 17 จังหวัด คุมเข(มปMองกันไฟป,า คาดสถาการณ�หนักกว�าทุกป� 

bangkokbiznews  6 ก.พ. 2566 https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1051642 

- รมว.ทรัพย�ฯ กําชับเข(มงวดแก(ปGญหาไฟป,าหมอกควันภาคเหนือ-ห�วงสถานการณ�รุนแรง 

ผู(จัดการออนไลน� 6 ก.พ. 2566 https://mgronline.com/local/detail/9660000011675 

- รมว.ทส. เผย สถานการณ�ไฟป,าหมอกควันป�นี้อาจรุนแรงกว�าป�ท่ีผ�านมา 

matichon วันท่ี 6 กุมภาพันธ� 2566 https://www.matichon.co.th/region/news_3809305 

- ‘วราวุธ’เยือนเหนือ ประสาน17จังหวัด ควบคุมไฟป,าปะทุ ปMองกันมลพิษฝุ,นจิ๋ว 

naewna วันอังคาร ท่ี 7 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2566 https://www.naewna.com/local/709337 

- ทส. เข(มรับมือควบคุมไฟป,า สั่งชุดเสือไฟยกระดับเฝMาระวังพิเศษ ปMองสุขภาพประชาชน 

khaosod 6 ก.พ. 2566 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7494426 

- ฝ,ายปกครองสนธิกําลังหลายหน�วยงานบุกเข(าจับกุมแกIงมอดไม(กําลังแปรรูปไม(ป,ากลางดึก ท่ีตําบลป,ากอ   

 สยามรัฐออนไลน�  6 กุมภาพันธ� 2566 https://siamrath.co.th/n/420848 

- ฝ,ายปกครองพังงาสนธิกําลังบุกจับกุมแกIงมอดไม( ลอบตัดหวงห(าม พ้ืนท่ีตําบลป,ากอ 

banmuang วันจันทร� ท่ี 06 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/crime/315181 

- บุกจับแกIงมอดไม( ลักลอบแปรรูปไม(หวงห(ามในป,า 

ผู(จัดการออนไลน� 6 ก.พ. 2566 https://mgronline.com/south/detail/9660000011678 



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9581
วันที่: อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภูมิภาค - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 15(ขวา)

หัวข้อข่าว: วิกฤตPM2.5รุนแรงกว่า2ปีก่อน

รหัสข่าว: C-230207008072(7 ก.พ. 66/03:36) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 19.56 Ad Value: 23,472 PRValue : 70,416 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23759
วันที่: พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 19

หัวข้อข่าว: ฝุ่นพิษลด-แต่ยังมี3จว.เสี่ยง นครสวรรค์-ตาก-เพชรบูรณ์

รหัสข่าว: C-230208039168(7 ก.พ. 66/06:16) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 46.08 Ad Value: 92,160 PRValue : 276,480 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16404
วันที่: พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 12

หัวข้อข่าว: วราวุธชี้ฝุ่นพิษเหนือแรง กำชับ17จว.เข้มหยุดเผา

รหัสข่าว: C-230208038074(7 ก.พ. 66/07:16) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 79.35 Ad Value: 95,220 PRValue : 285,660 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15257
วันที่: อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: ฝุ่น'PM2.5'ทำพิษยอดป่วยพุ่ง3-4เท่าแพทย์ชี้ทำโรคกำเริบภูมิแพ้-ทางเดินหายใจ

รหัสข่าว: C-230207005030(7 ก.พ. 66/06:10) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 49.76 Ad Value: 62,200 PRValue : 186,600 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16404
วันที่: พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

ภาพข่าว: แก้ไฟป่า

รหัสข่าว: C-230208038088(7 ก.พ. 66/07:08) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.30 Ad Value: 15,960 PRValue : 47,880 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26780
วันที่: อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ทส.ถกสางปัญหาพื้นที่อุทยานทับลาน

รหัสข่าว: C-230207004045(7 ก.พ. 66/04:25) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 12.67 Ad Value: 22,806 PRValue : 68,418 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9581
วันที่: อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภูมิภาค - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 15(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: ปกครองพังงา บุกเข้าควบคุม แก๊งลอบตัดไม้

รหัสข่าว: C-230207008069(7 ก.พ. 66/03:35) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.46 Ad Value: 17,352 PRValue : 52,056 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23759
วันที่: พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-230208039139(7 ก.พ. 66/05:32) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 67.62 Ad Value: 67,620 PRValue : 202,860 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
"วราวุธ" ย้ํา 17 จังหวัด คุมเข(มปMองกันไฟป,า คาดสถาการณ�หนักกว�าทุกป� 

bangkokbiznews  6 ก.พ. 2566 https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1051642 

"วราวุธ" ข้ึนเหนือ ประชุมปMองกันไฟป,าฝุ,นควัน ย้ํา 17 จังหวัดภาคเหนือ ปฏิบัติงานดับไฟป,าต(องไร(รอยต�อ คาดสถานการณ�หนัก

กว�าทุกป� พร(อมชูแอปพลิเคชั่น "FireD" จัดการเชื้อเพลิงสะสมหนาแน�น 

เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ� 2566 ผู(สื่อข�าวรายงานว�า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล(อม เปnนประธานการประชุมติดตามสถานการณ�ไฟป,า ฝุ,นควันภาคเหนือ และมอบนโยบาย ท่ีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม� พร(อมมอบสิ่งของเพ่ือเปnนขวัญกําลังใจให(เจ(าหน(าท่ี 

โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมพร(อม นาย อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรม

อุทยานแห�งชาติสัตว�ป,า และ พันธุ�พืช นายสิทธิชัย เสรีส�งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติสัตว�ป,าและพันธุ�พืช และนายนิรัตน� 

พงษ�สิทธิถาวร ผู(ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู(อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีนุรักษ�ท่ี 16 นายกริชสยาม 

คงสตรี ผู(อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมจังหวัดเชียงใหม� เจ(าหน(าท่ีทหารกองทัพภาคท่ี 3 เจ(าหน(าท่ีฝ,าย

ปกครอง และหน�วยงานท่ีเก่ียวข(องเข(าร�วมชี้แจงข(อมูล และรับฟGงนโยบายการปฏิบัติงาน 

นายวราวุธ เปqดเผยว�า ป�นี้ 2566 ได(คาดการณ�ไว(ว�า สถานการณ�จะรุนแรง กว�าป� 2564 และ 2565 เนื่องจากสภาพอากาศแล(งจัด 

ประกอบกับในพ้ืนท่ีป,ามีเชื้อเพลิงสะสมจํานวนมาก หลังไม�เกิดไฟป,ามา 2 ป� จึงเน(นย้ํากับเจ(าหน(าท่ี ท่ีปฏิบัติงานทุกภาคส�วน และ

ยกจังหวัดเชียงใหม�เปnนต(นแบบในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง เนื่องจากผู(ว�าราชการจังหวัดได(ทํางานใกล(ชิดกับชาวบ(านในพ้ืนท่ี

เสี่ยง 

และมีแอปพลิเคชั่น "FireD" ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม� ในการจัดระเบียบการเผา ซ่ึงการเผาในพ้ืนท่ีต�างๆ ไม�ใช�ไม�อนุญาตให(เผา 

การเผานั้นสามารถทําได( แต�ต(องมีระเบียบในการบริหารจัดการ อย�างเปnนระบบท้ัง ช�วงเวลาในการเผา และปริมาณในการเผา 

โดยหัวใจของการเผาในแต�ละช�วงข้ึนอยู�กับสภาพอากาศ ความกดอากาศมากดทับในภาคเหนือหรือไม� หรือว�ามีลมพัด หากมีการ

เผาไหม(ในท่ีโล�งแจ(งก็สามารถกระทําได(ระดับหนึ่ง แต�หากพร(อมใจกันเผาท้ัง 17 จังหวัดจะเปnนปGญหาท่ีทุกคนเคยเจอกันมาแล(ว 

ดังนั้น จึงต(องเข(มงวด และสั่งการไปยังผู(ว�าราชการจังหวัดในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ ในเรื่องการบังคับใช(กฎหมายอย�าง

เคร�งครัด การประสานงานกับหน�วยงานทุกๆ หน�วยงาน การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอย�างไร(รอยต�อ และทุกฝ,ายต(องร�วมมือกัน 

 

ในวันนี้มีท้ังฝ,ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม กองทัพภาคท่ี 3 องค�การบริหารส�วน

จังหวัด การประสานงานทุกหน�วยงานถือว�ามีความสําคัญ ส�วนด(านงบประมาณเรามีอย�างเพียงพอ อย�างเช�น หน�วยงานกรมป,าไม( 



ภารกิจและงบประมาณในการดับไฟป,าสงวน ก็ต(องขอบคุณกรมส�งเสริมการปกครองท(องถ่ิน เพราะภารกิจและงบประมาณได(โอน

ไปอยู�กรมส�งเสริมการปกครองท(องถ่ินแล(ว องค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินต�างๆ กว�า 2,000 แห�ง มีการจัดต้ังงบประมาณในการดับไฟ

ป,า 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล(อม จะสนับสนุนด(านความรู( แนวทางการทํางาน การเก็บเชื้อเพลิง การบริหารจัดการ

เชื้อเพลิงตลอด 2 ป�ท่ีผ�านมา และป�นี้มีภาคเอกชนและธุรกิจหลายๆ ส�วนเริ่มมีโรงงานจัดต้ังเพ่ือรับซ้ือวัสดุท่ีเหลือจากการเกษตร

หรือวัสดุท่ีเหลือจากการเก็บออกมาจากพ้ืนท่ีป,า ทําให(ชาวบ(านสามารถนําวัสดุเหล�านั้นมาสร(างรายได(แทนการเผา 

ส�วนในเรื่องของการดับไฟป,า หากเกิดไฟป,าข้ึน จะต(องเร�งดับให(ได(ในช�วงเวลากลางวัน ส�วนตอนกลางคืนก็มีหน�วยลาดตระเวน 

เพ่ือปMองกันการเกิดไฟป,าในพ้ืนท่ีเสี่ยง ส�วนแผนในอนาคต หากไม�สามารถควบคุมคนจุดไฟ และควบคุมไฟป,าไม�ได( ก็มีความ

จําเปnนต(องประกาศปqดพ้ืนท่ีป,าสงวน และป,าอนุรักษ�ฯเพ่ือปMองกันคนเข(าออก และลักลอบเข(าไปเผาป,า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

   

รมว.ทรัพย�ฯ กําชับเข(มงวดแก(ปGญหาไฟป,าหมอกควันภาคเหนือ-ห�วงสถานการณ�รุนแรง 

ผู(จัดการออนไลน� 6 ก.พ. 2566 https://mgronline.com/local/detail/9660000011675 

เชียงใหม� - รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมประชุมทุกหน�วยงานในสังกัดและเก่ียวข(อง มอบ

นโยบายแนวทางปฏิบัติการปMองกันและแก(ไขปGญหาไฟป,า หมอกควันและฝุ,นละอองพ้ืนท่ีภาคเหนือ คาดสถานการณ�รุนแรง

กว�าช�วง 2 ป�ท่ีผ�านมา กําชับเข(มงวดกวดขันเฝMาระวังปMองกันเต็มท่ี 

วันนี้ (6 ก.พ. 66) ท่ีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม� นายวราวุธ ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม เปnนประธานการประชุมปฏิบัติการเพ่ือปMองกันและแก(ไขปGญหา

ไฟป,า หมอกควันและฝุ,นละอองของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม ประจําป�งบประมาณ 

พ.ศ. 2566 เพ่ือติดตามสถานการณ�ปGญหาไฟป,า หมอกควันและฝุ,นละออง พร(อมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติการปMองกัน

และแก(ไขปGญหา โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม นําอธิบดีและหัวหน(าส�วน

ราชการในสังกัด รวมท้ังนายนิรัตน� พงษ�สิทธิถาวร ผู(ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม�, ผู(แทนกองทัพภาคท่ี 3 และหน�วยงานท่ี

เก่ียวข(องเข(าร�วมด(วย 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมได(ตรวจเยี่ยมและให(กําลังใจชุดปฏิบัติการพิเศษดับ

ไฟป,า "ชุดเสือไฟ" ของกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป,า และพันธุ�พืช "ชุดเหยี่ยวไฟ" ของกรมป,าไม( เจ(าหน(าท่ีชุดควบคุมไฟป,า 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ� ท่ี 16 และเจ(าหน(าท่ีทหารจากกองทัพภาคท่ี 3 รวมถึงขอบคุณจังหวัดเชียงใหม�ท่ีได(มีการประสาน

การทํางานร�วมกับทุกภาคส�วนในการแก(ไขปGญหา เพ่ือสร(างสุขและสุขภาพท่ีดีของประชาชนให(ปลอดภัยจากปGญหาหมอก

ควัน และฝุ,นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

ท้ังนี้ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมกล�าวว�า ป�นี้คาดว�าสถานการณ�ไฟป,า หมอกควันจะรุนแรง

กว�าช�วง 2 ป�ท่ีผ�านมา โดยได(กําชับให(มีการกวดขันการเผาไหม(ในท่ีโล�งแจ(ง และพ้ืนท่ีป,าอย�างต�อเนื่อง โดยพ้ืนท่ีท่ีต(องเฝMา

ระวังการเกิดไฟไหม(ป,าเปnนพิเศษ ได(แก� พระตําหนัก เขตพระราชทาน พ้ืนท่ีทรงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 



และพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางระบบนิเวศ ยอดดอย พ้ืนท่ีลาดชันสูง แหล�งท่ีอยู�อาศัยของสัตว�ป,าหายากใกล(สูญพันธุ�และพืช

พรรณหายาก รวมท้ังต(องจับตาพ้ืนท่ีท่ีเกิดไฟไหม(ซํ้าซากเปnนประจําทุกป�ด(วย  

ในการลาดตระเวนเฝMาระวังปMองกันนั้น ให(จัดกําลังพล และอุปกรณ� ยานพาหนะ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทันสมัยให(มีความ

พร(อม เพ่ือเสริมศักยภาพแก�กําลังพลผู(ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะช�วยให(การทํางานของเจ(าหน(าท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขณะเดียวกัน เน(นย้ําแนวทางปฏิบัติการปMองกันและแก(ไขปGญหาว�าทุกหน�วยงานจะต(องทํางานร�วมกันอย�างเปnนเอกภาพด(วย

ฐานข(อมูลเดียวกันและเปnนไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังมีการประสานงานกันอย�างใกล(ชิดและเปqดโอกาสให(ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีส�วนร�วมด(วยในการปMองกันแก(ไขปGญหาเพ่ือไม�ให(เกิดช�องว�างในการทํางาน โดยในการปฏิบัติงานให(มีการนํามาตรการ

ทางกฎหมายมาบังคับใช(อย�างเคร�งครัดควบคู�กับการขอความร�วมมืออย�างเหมาะสม  

พร(อมกําชับเก่ียวกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงว�า เบ้ืองต(นมีเอกชนเข(าร�วมรับซ้ือเศษวัสดุเพ่ือนําไปใช(ประโยชน� อย�างไรก็

ตาม ยังต(องมีการทําแนวกันไฟและการชิงเก็บลดเผาด(วยเปMาหมายไม�น(อยกว�า 3,000 ตัน โดยในการชิงเผาเพ่ือบริหารจัดการ

เชื้อเพลิงนั้น เน(นย้ําว�าก�อนท่ีจะลงมือจําเปnนอย�างยิ่งท่ีจะต(องพูดคุยทําความเข(าใจกับคนในพ้ืนท่ีด(วย เพ่ือปMองกันข(อครหา

เรื่อง “เผาเอางบ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

รมว.ทส. เผย สถานการณ�ไฟป,าหมอกควันป�นี้อาจรุนแรงกว�าป�ท่ีผ�านมา 

matichon วันท่ี 6 กุมภาพันธ� 2566 https://www.matichon.co.th/region/news_3809305 

ย้ําทุกหน�วยเฝMาพ้ืนท่ีเผาไหม(ซํ้าซาก เตรียมบังคับใช(กฎหมายอย�างเข(มงวด 

วันท่ี 6 กุมภาพันธ� 2566 ท่ีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม� นายวราวุธ ศิลป

อาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม (ทส.) เปnนประธานการประชุมปฏิบัติการเพ่ือปMองกันและ

แก(ไขปGญหาไฟป,า หมอกควันและฝุ,นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีนายนิรัตน� พงศ�สิทธิถาวร ผู(ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� 

พร(อมหน�วยงานท่ีเก่ียวข(องร�วมประชุม 

นายวราวุธกล�าวว�า ป�นี้คาดว�าสถานการณ�ไฟป,าหมอกควันจะรุนแรงมากกว�าป�ท่ีผ�านมา โดยกําชับให(มีการกวดขันการเผา

ไหม(ในท่ีโล�งแจ(ง พ้ืนท่ีป,าอนุรักษ�อย�างต�อเนื่อง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีควบคุมเข(มงวดอย�างยอดดอย สถานท่ีท่ีมีความหลากหลาย

ทางธรรมชาติ และพ้ืนท่ีไฟไหม(ซํ้าซากทุกป� ด(วยการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร ส�วนการจัดทําแนวกันไฟ การชิง

เผา หรือการชิงเก็บลดเผา ให(ทําความเข(าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีว�าจุดความร(อนท่ีเกิดข้ึนนั้นเปnนจุดความร(อนท่ีสามารถ

ควบคุมได( 

สําหรับการเฝMาระวังและการควบคุมนั้น นับว�าเปnนหัวใจสําคัญของการแก(ไขปGญหาไฟป,าหมอกควัน จึงขอให(มีการเฝMาระวัง 

ลาดตระเวน และจัดกําลังพล อุปกรณ� ยานพาหนะ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม�ๆ ให(มีความพร(อม เพ่ือเสริมศักยภาพแก�กําลัง

พลผู(ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะช�วยให(การทํางานของเจ(าหน(าท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ส�วนการบังคับใช(กฎหมายได(กําชับให(

เจ(าหน(าท่ีปฏิบัติงานด(วยความอดทน อดกลั้น และบังคับใช(กฎหมายอย�างเคร�งครัดตามอํานาจท่ีมี โดยขอให(เร�งปฏิบัติการใน

ทุกพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ 

หลังจากนั้น รัฐมนตรี ทส. พร(อมคณะตรวจเยี่ยมและให(กําลังใจชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป,า ‘ชุดเสือไฟ’ ของกรมอุทยาน

แห�งชาติ สัตว�ป,า และพันธุ�พืช ‘ชุดเหยี่ยวไฟ’ ของกรมป,าไม( เจ(าหน(าท่ีชุดควบคุมไฟป,า สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ�ท่ี 16 และ

เจ(าหน(าท่ีทหารจากกองทัพภาคท่ี 3 รวมถึงขอบคุณจังหวัดเชียงใหม� ท่ีได(มีการประสานการทํางานร�วมกับทุกภาคส�วนในการ

แก(ไขปGญหา เพ่ือสร(างสุขแลสุขภาพท่ีดีของประชาชน ให(ปลอดภัยจากปGญหาหมอกควัน และฝุ,นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

 



 

‘วราวุธ’เยือนเหนือ ประสาน17จังหวัด ควบคุมไฟป,าปะทุ ปMองกันมลพิษฝุ,นจิ๋ว 

naewna วันอังคาร ท่ี 7 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2566 https://www.naewna.com/local/709337 

 “วราวุธ” กําชับ 17 จังหวัดภาคเหนือ จริงจังในการควบคุมเข(มไฟป,า ปMองกันมลพิษฝุ,นจิ๋วทะลัก ด(านกรมฝนหลวงฯ 

เดินหน(าปฏิบัติการอย�างต�อเนื่อง เพ่ือทําให(สานการณ�คลี่คลาย 

จากสถานการณ�ฝุ,นพิษ หรือ PM2.5 ท่ีเกินมาตรฐานในช�วงหลายวันท่ีผ�านมาท่ีเริ่มส�งผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชน

ภาคเหนือ โดยเฉพาะท่ีเชียงใหม� ท่ีค�าฝุ,นเกินมาตรฐานแล(วในหลายพ้ืนท่ี โดยเม่ือวันท่ี 6กุมภาพันธ� นายวราวุธ ศิลปอาชา 

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม ประชุมร�วมกับอธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป,าและพันธุ�พืช} อธิบดีกรมป,าไม( 

และอธิบดีกรมส�งเสริมปกครองท(องถ่ิน แม�ทัพภาคท่ี 3 และผู(ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� พร(อมกับวิดีโอคอนเฟอเรนซ�กับ

หน�วยงานท่ีเก่ียวข(องใน 17 พ้ืนท่ีภาคเหนือ 

โดยนายวราวุธ กําชับให(ทุกหน�วยงานให(จริงจังกับการแก(ปGญหาหมอกควันในป�นี้ให(มากข้ึน เพราะไม�อยากให(ซํ้ารอยกับป� 

2563 แม(คาดการณ�ได(ว�าป�นี้ปGญหาหมอกควันจะหนักกว�า 2 ป�ท่ีผ�านมา เนื่องจากมีวัสดุเชื้อเพลิงสะสมอยู�มาก และมีแนวโน(ม

แห(งแล(ง ไม�มีน้ําฝนมาช�วยอย�างท่ีผ�านมา 

สําหรับแนวทางปMองกันระยะยาวในการสร(างป,าเป�ยก สร(างฝายแล(ว การแก(ปGญหาเร�งด�วนคือ จัดต้ังกําลังพลเฝMาระวังไฟป,า

เพ่ิมมากข้ึน และเร�งนําวัสดุเชื้อเพลิงออกนอกพ้ืนท่ี หรือปGจจุบันเริ่มมีเอกชนมารับซ้ือมากข้ึนแล(ว ก็เปnนแนวทางท่ีดีท่ีจะช�วย

สร(างรายได(ให(เกษตรกรด(วย โดยอนาคตจะเร�งประสานเอกชนให(มารับซ้ือล�วงหน(ามากข้ึน แต�สิ่งสําคัญท่ีสุดคือการ

ประชาสัมพันธ�ให(ประชาชนตระหนักโทษของการเผา และช�วยกันลดการเผาให(ได(มากท่ีสุด ท้ังนี้ ไม�ได(ห(ามเผาแต�ต(องมีการ

ขออนุญาตก�อน ขณะเดียวกันเจ(าหน(าท่ีก็ต(องเฝMาระวังพ้ืนท่ีป,าสงวนและป,าอนุรักษ�ไม�ให(มีการลักลอบเผาป,าด(วย 

จากนั้น รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม ได(กล�าวให(กําลังใจเจ(าหน(าท่ีดับไฟป,า ทุกหน�วยใน 17 

ภาคเหนือ กว�า 300 คน พร(อมมอบถุงยังชีพและน้ําด่ืมกับไข�ไก�ท่ีมีผู(นํามาบริจาค เพ่ือสร(างขวัญและกําลังใจให(กับเจ(าหน(าท่ี 

ดับไฟป,าท่ีต(องเสียสละอดทนต�อการปฎิบัติหน(าท่ีเพ่ือประชาชน 



ทางด(าน นายสุพิศ พิทักษ�ธรรม รักษาการอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปqดเผยว�า สถานการณ�จากการปฏิบัติการ

ทําฝนหลวงของหน�วยเคลื่อนท่ีเร็วต้ังแต�วันท่ี 3 ก.พ.เปnนต(นมา ท่ีตั้งหน�วยบินเคลื่อนท่ีเร็วท่ี จ.เชียงใหม� และ จ.ระยอง เพ่ือ

แก(ไขปGญหาฝุ,นมลพิษ PM 2.5โดยข้ึนปฏิบัติทําฝนหลวงต�อเนื่องทุกวัน จากการติดตามรายงานล�าสุดพบว�าปฏิบัติการทําฝน

หลวงท่ี อ.บ(านบึง ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา ซ่ึงเปnนพ้ืนท่ีใกล(กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด พบว�า สามรถปฏิบัติการได(ผลทําให(มี

ฝนตกในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ เช�น บริเวณคลองสามวา มีนบุรี สายไหม หนองจอก และบ(านบึง จ.ชลบุรี ส�วนพ้ืนท่ีภาคเหนือ โดย

หน�วยบินเคลื่อนท่ีเร็ว จ.เชียงใหม� ทําให(มีฝนตกในพ้ืนท่ีด(วย ซ่ึงการปฏิบัติการได(น(อมนําตําราฝนหลวงพระราชทาน ศาสตร�

พระราชาของในหลวงรัชกาลท่ี9 โดยฝนหลวงของพ�อได(ช�วยขจัดทุกข�ในคนไทยได(ทุกครั้งผ�านพ(นวิกฤติต�างๆมาได( 

“นายกรัฐมนตรีสั่งการให(ทุกหน�วยงานร�วมกันเร�งคลี่คลายแก(ไขปGญหาฝุ,นPM2.5 ให(เร็วท่ีสุด กรมฝนหลวงจึงได(ขยายเวลา

ปฏิบัติการทําฝนหลวงออกไปจนถึงวันท่ี 12 ก.พ. เนื่องจากช�วงนี้สภาพอากาศท่ีเอ้ืออํานวย มีความชื้นสัมพัทธ�เกิน 40-50 

เปอร�เซ็นต� ซ่ึงเปnนโอกาสท่ีเหมาะสมท่ีจะทําให(การข้ึนบินทําฝนหลวง และมีฝนตกเปnนไปได(สูง ในวันนี้หน�วยบินเคลื่อนท่ีเร็ว 

จ.ระยอง จะข้ึนปฏิบัติการทําฝนท่ี จ.ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพราะเปnนจุดท่ีมีความชื้นดี โดยปฏิบัติการโปรยสาร ก�อกวนเมฆ

ให(อ(วน ประกอบกับวันนี้มีแรงลมตะวันออกเฉียงใต( คาดว�าจะช�วยพัดพากลุ�มเมฆมาตกในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯได(ตามเปMาหมายท่ี

วางไว(ได(” นายสุพิศ กล�าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทส. เข(มรับมือควบคุมไฟป,า สั่งชุดเสือไฟยกระดับเฝMาระวังพิเศษ ปMองสุขภาพประชาชน 

khaosod 6 ก.พ. 2566 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7494426 

ปลัด ทส. เข(มรับมือควบคุมไฟป,า 3 พ้ืนท่ี สั่งการ ส�วนหน(า-ชุดเสือไฟ ยกระดับการเฝMาระวังอย�างเข(มข(น เพ่ือสุขภาพของ

ประชาชน 

6 ก.พ. 66 – นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม (ทส.) เปqดเผยว�า ตนเปnนประธานการ

ประชุมปฏิบัติการการปMองกันและแก(ไขปGญหาไฟป,า หมอกควัน และฝุ,นละออง ประจําป� 2566 รับฟGงการบรรยายแผนการ

ควบคุมไฟป,าในพ้ืนท่ีท่ีต(องเฝMาระวังอย�างเข(มข(นเปnนกรณีพิเศษ 

พร(อมตรวจเยี่ยมการฝ{กเพ่ิมสมรรถนะของชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป,า (ชุดเสือไฟ) จากท่ัวประเทศ 225 นาย และมอบ

เสบียงอาหารและอุปกรณ�สนามดับไฟป,า ท่ีศูนย�ปฏิบัติการแก(ไขปGญหาไฟป,าและหมอกควัน (ส�วนหน(า) จ.เชียงใหม� 

นายจตุพร กล�าวว�า ตนได(สั่งการให(เร�งเตรียมความพร(อมรับมือสถานการณ�ไฟป,า หมอกควัน และฝุ,นละอองในพ้ืนท่ี

ภาคเหนือท่ีมีแนวโน(มสูงข้ึนในป�นี้ ตามแผนเฉพาะกิจเพ่ือการแก(ไขปGญหามลพิษด(านฝุ,นละออง ป� 2566 โดยมุ�งเน(นยกระดับ

ความเข(มงวดใน 3 พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีเมือง พ้ืนท่ีป,า และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ภายใต( 7 มาตรการ ตามกรอบ “สื่อสารเชิงรุก 

ยกระดับปฏิบัติการ สร(างการมีส�วนร�วม” 

และเน(นย้ําให(ศูนย�ปฏิบัติการฯ (ส�วนหน(า) ต(องเปnนศูนย�กลางในการประสานงาน คาดการณ�สถานการณ� และสื่อสาร

ประชาสัมพันธ�ข(อมูลข�าวสาร ไปยังหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข(อง และประชาชนอย�างทันท�วงที เพ่ือแจ(งเตือนความเสี่ยงและ

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

รวมถึงสร(างช�องทางให(ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วม มีช�องทางสําหรับแจ(งเหตุการณ�เกิดไฟป,าหรือการเผาในท่ีโล�ง ตรวจสอบพ้ืนท่ี

เสี่ยงต�อการเผาหรือมีการเผาซํ้าซาก ยกระดับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร พร(อมติดตามผลการดําเนินการและ

ประเมินสถานการณ�อย�างต�อเนื่อง 

นอกจากนี้ปลัดทส. ยังได(ให(ขวัญและกําลังใจพร(อมมอบนโยบายแก�เจ(าหน(าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป,า (ชุดเสือไฟ) ขอให(

ต้ังใจฝ{กฝนอย�างเต็มท่ี ระมัดระวังดูแลความปลอดภัยของตัวเองให(ดีท่ีสุด ความสามัคคีเปnนอันหนึ่งอันเดียวกันจะเปnนกําลัง

สําคัญในการแก(ปGญหา 

รวมถึงเตรียมความพร(อมในด(านเครื่องมือ อุปกรณ� นําเทคโนโลยีมาใช(ประกอบการดําเนินงานเพ่ือให(มีประสิทธิภาพสูงสุด ใน

การรายงานสถานการณ� และประเมินความเสี่ยงต�าง ๆ เพ่ือแจ(งเตือนประชาชนได(ทันต�อสถานการณ� 



 

ฝ,ายปกครองสนธิกําลังหลายหน�วยงานบุกเข(าจับกุมแกIงมอดไม(กําลังแปรรูปไม(ป,ากลางดึก ท่ีตําบลป,ากอ   

 สยามรัฐออนไลน�  6 กุมภาพันธ� 2566 https://siamrath.co.th/n/420848 

 เม่ือเวลาประมาณ 22.00 น.วันท่ี 5 กุมภาพันธ� 2566 นายธีระวัตร แก(วพิทักษ� ปลัดอําเภอเมืองพังงา ได(รับแจ(งจากผู(นํา

ท(องท่ีว�ามีการลักลอบแปรรูปไม(ป,าหวงห(ามในพ้ืนท่ีตําบลป,ากอ อ.เมืองพังงา จึงร�วมกับ นายประวิทย� ช�วยหมุด ตําแหน�ง 

หัวหน(าหน�วยปMองกันรักษาป,า ท่ี พง .1 (พังงา)  พ.ต.อ.ประวิทย� เอ�งฉ(วน ผกก.สืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดพังงา พ.ต.ท.วนิัย 

สายคุ(ม  สารวัตร กก.5 บก.ปทส. นายอนุศาสน� บุตรมณี กํานันตําบลป,ากอ สนธิกําลังเจ(าหน(าท่ีฝ,ายปกครองอําเภอเมือง

พังงา เจ(าหน(าท่ีหน�วยปMองกันรักษาป,า ท่ี พง .1(พังงา) เจ(าหน(าท่ี กอ.รมน. จังหวัดพังงา เจ(าหน(าท่ีตํารวจ กก.5 บก.ปทส. 

เจ(าหน(าท่ีตํารวจ กก.สส.ภ.จว.พังงาผู(นําท(องท่ี สมาชิก อส. อําเภอเมืองพังงา ร�วมเดินเท(าฝ,าความมืดเข(าจับกุมกลุ�มผู(ต(องหา

ในป,าใกล(ทางลูกรังในพ้ืนท่ีบ(านพรุดีด ม.4 ต.ป,ากอ อ.เมืองพังงา ได(ผู(ต(องหารวม4 คน ประกอบด(วย นายศุภกร (สงวน

นามสกุล)ชาวต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา นายกฤษฎา (สงวนนามสกุล) ชาว ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา   นายกฤษดา 

(สงวนนามสกุล) ชาว ต.ป,ากอ อ.เมือง จ.พังงา นายสมบัติ (สงวนนามสกุล) และอาศัยความชํานาญของพ้ืนท่ีหลบหนีไปได( 1 

คน พร(อมด(วยของกลางไม(ท�อนและไม(แปรรูปวางกองอยู�พร(อมเครื่องเลื่อยโซ�ยนต�จํานวน 3 เครื่อง เชือกจํานวน 1 เส(น 

เครื่องเลื่อยวงเดือน จํานวน 1 ชุด แกลลอนน้ํามัน จํานวน 2 แกลลอน ตรวจสอบบริเวณใกล(เคียงไม�พบตอไม(   พบเพียง

ร�องรอยการชักลากไม(ลงมาจากภูเขาเขา ตรวจนับไม(ดังกล�าวได(จํานวน 4 ท�อน ไม(แปรรูป จํานวน 97 ชิ้น/แผ�น ปริมาตร 

10.97 ลูกบาศก�เมตร ตรวจสอบแล(วเปnนชนิดไม(จําปาและไม(ตะเคียนทราย ซ่ึงเปnนไม(หวงห(ามตามพระราชกฤษฎีกากําหนด

ไม(หวงห(าม พ.ศ. 2530 จึงควบคุมตัวพร(อมของกลางมาทําบันทึกการจับกุมท่ีอําเภอเมืองพังงา ก�อนนําส�งพนักงานสอบสวน

สภ.เมืองพังงา 

   นายธีระวัตร แก(วพิทักษ� เปqดเผยว�า ได(รับแจ(งจากสายข�าวในพ้ืนท่ีว�าพบว�ากลุ�มผู(ต(องหาได(เข(ามาลักลอบตัดไม(ลงมาจาก

ภูเขาเพ่ือทําการแปรรูปหลายวันแล(ว จึงได(ส�งสายหาข�าวและเฝMารอไว( จนเม่ือคืนท่ีผ�านมามีรายงานว�าได(ยินเสียงเลื่อยไม( และ

ทราบว�าคืนนี้จะมาแปรรูปไม(กันอีก จึงทําการประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข(องสนธิกําลังบุกเข(าจับกุม  เบ้ืองต(นนายสมบัติ 

ยอมรับว�าได(ข้ึนไปเลื่อยไม(บนภูเขาเม่ือปลายป�ท่ีแล(ว โดยใช(ช(างชักลากลงมา จากนั้นได(ชักชวนนายโปMง(ผู(ท่ีหลบหนี)มาช�วย

เลื่อยไม(ดังกล�าว แล(วได(ชักชวนนายศุภกรฯ นายกฤษฎาฯ และนายกฤษดา มาช�วยแปรรูปและยกลําเลียงไม(ให(ตน โดยอ(างว�า

ต(องการจะนําไม(ท้ังหมดไปสร(างบ(านตัวเอง 

 

 



 

ฝ,ายปกครองพังงาสนธิกําลังบุกจับกุมแกIงมอดไม( ลอบตัดหวงห(าม พ้ืนท่ีตําบลป,ากอ 

banmuang วันจันทร� ท่ี 06 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/crime/315181 

เม่ือเวลาประมาณ 22.00 น.วนัท่ี 5 กุมภาพันธ� 2566 นายธีระวัตร แก(วพิทักษ� ปลัดอําเภอเมืองพังงา ได(รับแจ(งจากผู(นําท(อง

ท่ีว�ามีการลักลอบแปรรูปไม(ป,าหวงห(ามในพ้ืนท่ีตําบลป,ากอ อ.เมืองพังงา จึงร�วมกับ นายประวิทย� ช�วยหมุด ตําแหน�ง หัวหน(า

หน�วยปMองกันรักษาป,า ท่ี พง .1 (พังงา)  พ.ต.อ.ประวิทย� เอ�งฉ(วน ผกก.สืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดพังงา พ.ต.ท.วินัย สายคุ(ม  

สารวัตร กก.5 บก.ปทส. นายอนุศาสน� บุตรมณี กํานันตําบลป,ากอ สนธิกําลังเจ(าหน(าท่ีฝ,ายปกครองอําเภอเมืองพังงา 

เจ(าหน(าท่ีหน�วยปMองกันรักษาป,า ท่ี พง .1(พังงา) เจ(าหน(าท่ี กอ.รมน. จังหวัดพังงา เจ(าหน(าท่ีตํารวจ กก.5 บก.ปทส. 

เจ(าหน(าท่ีตํารวจ กก.สส.ภ.จว.พังงาผู(นําท(องท่ี สมาชิก อส. อําเภอเมืองพังงา ร�วมเดินเท(าฝ,าความมืดเข(าจับกุมกลุ�มผู(ต(องหา

ในป,าใกล(ทางลูกรังในพ้ืนท่ีบ(านพรุดีด ม.4 ต.ป,ากอ อ.เมืองพังงา ได(ผู(ต(องหารวม 4 คน ประกอบด(วย นายศุภกร (สงวน

นามสกุล)ชาวต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา นายกฤษฎา (สงวนนามสกุล) ชาว ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา   นายกฤษดา 

(สงวนนามสกุล) ชาว ต.ป,ากอ อ.เมือง จ.พังงา นายสมบัติ (สงวนนามสกุล) และอาศัยความชํานาญของพ้ืนท่ีหลบหนีไปได( 1 

คน พร(อมด(วยของกลางไม(ท�อนและไม(แปรรูปวางกองอยู�พร(อมเครื่องเลื่อยโซ�ยนต�จํานวน 3 เครื่อง เชือกจํานวน 1 เส(น 

เครื่องเลื่อยวงเดือน จํานวน 1 ชุด แกลลอนน้ํามัน จํานวน 2 แกลลอน ตรวจสอบบริเวณใกล(เคียงไม�พบตอไม(   พบเพียง

ร�องรอยการชักลากไม(ลงมาจากภูเขาเขา ตรวจนับไม(ดังกล�าวได(จํานวน 4 ท�อน ไม(แปรรูป จํานวน 97 ชิ้น/แผ�น ปริมาตร 

10.97 ลูกบาศก�เมตร ตรวจสอบแล(วเปnนชนิดไม(จําปาและไม(ตะเคียนทราย ซ่ึงเปnนไม(หวงห(ามตามพระราชกฤษฎีกากําหนด

ไม(หวงห(าม พ.ศ. 2530 จึงควบคุมตัวพร(อมของกลางมาทําบันทึกการจับกุมท่ีอําเภอเมืองพังงา ก�อนนําส�งพนักงานสอบสวน

สภ.เมืองพังงา  

นายธีระวัตร แก(วพิทักษ� เปqดเผยว�า ได(รับแจ(งจากสายข�าวในพ้ืนท่ีว�าพบว�ากลุ�มผู(ต(องหาได(เข(ามาลักลอบตัดไม(ลงมาจากภูเขา

เพ่ือทําการแปรรูปหลายวันแล(ว จึงได(ส�งสายหาข�าวและเฝMารอไว( จนเม่ือคืนท่ีผ�านมามีรายงานว�าได(ยินเสียงเลื่อยไม( และ

ทราบว�าคืนนี้จะมาแปรรูปไม(กันอีก จึงทําการประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข(องสนธิกําลังบุกเข(าจับกุม  เบ้ืองต(นนายสมบัติ 

ยอมรับว�าได(ข้ึนไปเลื่อยไม(บนภูเขาเม่ือปลายป�ท่ีแล(ว โดยใช(ช(างชักลากลงมา จากนั้นได(ชักชวนนายโปMง(ผู(ท่ีหลบหนี)มาช�วย

เลื่อยไม(ดังกล�าว แล(วได(ชักชวนนายศุภกรฯ นายกฤษฎาฯ และนายกฤษดา มาช�วยแปรรูปและยกลําเลียงไม(ให(ตน โดยอ(างว�า

ต(องการจะนําไม(ท้ังหมดไปสร(างบ(านตัวเอง 



 

บุกจับแกIงมอดไม( ลักลอบแปรรูปไม(หวงห(ามในป,า 

ผู(จัดการออนไลน� 6 ก.พ. 2566 https://mgronline.com/south/detail/9660000011678 

พังงา - ฝ,ายปกครอง สนธิกําลังตํารวจสืบจังหวัดพังงา ป,าไม( บุกเข(าจับแกIงมอดไม( กําลังแปรรูปไม(ป,าหวงห(ามกลางดึก ใน

พ้ืนท่ีตําบลป,ากอ หลังได(รับแจ(งจากชาวบ(าน 

เม่ือเวลาประมาณ 22.00 น.วนัท่ี 5 กุมภาพันธ� 2566 นายธีระวัตร แก(วพิทักษ� ปลัดอําเภอเมืองพังงา ได(รับแจ(งจากสายข�าว

ในพ้ืนท่ี ว�า มีการลักลอบแปรรูปไม(ป,าหวงห(ามในพ้ืนท่ีตําบลป,ากอ อ.เมืองพังงา จึงร�วมกับ นายประวิทย� ช�วยหมุด หัวหน(า

หน�วยปMองกันรักษาป,า ท่ี พง.1 (พังงา) พ.ต.อ.ประวิทย� เอ�งฉ(วน ผกก.สืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดพังงา พ.ต.ท.วินัย สายคุ(ม 

สารวัตร กก.5 บก.ปทส. นายอนุศาสน� บุตรมณี กํานันตําบลป,ากอ 

สนธิกําลังเจ(าหน(าท่ีฝ,ายปกครองอําเภอเมืองพังงา เจ(าหน(าท่ีหน�วยปMองกันรักษาป,า ท่ี พง.1 (พังงา) เจ(าหน(าท่ี กอ.รมน.

จังหวัดพังงา เจ(าหน(าท่ีตํารวจ กก.5 บก.ปทส. เจ(าหน(าท่ีตํารวจ กก.สส.ภ.จว.พังงาผู(นําท(องท่ี สมาชิก อส.อําเภอเมืองพังงา 

ร�วมเดินเท(าฝ,าความมืดเข(าจับกุมกลุ�มผู(ต(องหาในป,าใกล(ทางลูกรังในพ้ืนท่ีบ(านพรุดีด ม.4 ต.ป,ากอ อ.เมืองพังงา ได(ผู(ต(องหา 

รวม 4 คน 

ประกอบด(วย นายศุภกร (สงวนนามสกุล) ชาว ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา นายกฤษฎา (สงวนนามสกุล) ชาว ต.โคกเจริญ 

อ.ทับปุด จ.พังงา นายกฤษดา (สงวนนามสกุล) ชาว ต.ป,ากอ อ.เมือง จ.พังงา นายสมบัติ (สงวนนามสกุล) นอกจากนั้น พบว�า

ยังมีคนท่ีก�อเหตุ อาศัยความชํานาญของพ้ืนท่ีหลบหนีไปได( 1 คน 

โดยจับได(พร(อมด(วยของกลาง ไม(ท�อนและไม(แปรรูปวางกองอยู� พร(อมเครื่องเลื่อยโซ�ยนต�จํานวน 3 เครื่อง เชือกจํานวน 1 

เส(น เครื่องเลื่อยวงเดือน จํานวน 1 ชุด แกลลอนน้ํามัน จํานวน 2 แกลลอน 

ตรวจสอบบริเวณใกล(เคียงไม�พบตอไม( พบเพียงร�องรอยการชักลากไม(ลงมาจากภูเขา ตรวจนับไม(ดังกล�าวได(จํานวน 4 ท�อน 

ไม(แปรรูป จํานวน 97 ชิ้น/แผ�น ปริมาตร 10.97 ลูกบาศก�เมตร ตรวจสอบแล(วเปnนชนิดไม(จําปาและไม(ตะเคียนทราย ซ่ึงเปnน



ไม(หวงห(ามตามพระราชกฤษฎีกากําหนดไม(หวงห(าม พ.ศ.2530 จึงควบคุมตัวพร(อมของกลางมาทําบันทึกการจับกุมท่ีอําเภอ

เมืองพังงา ก�อนนําส�งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพังงา 

นายธีระวัตร แก(วพิทักษ� เปqดเผยว�า ได(รับแจ(งจากสายข�าวในพ้ืนท่ีว�า พบกลุ�มผู(ต(องหาได(เข(ามาลักลอบตัดไม(ลงมาจากภูเขา

เพ่ือทําการแปรรูปหลายวันแล(ว จึงได(ส�งสายหาข�าวและเฝMารอไว( จนเม่ือคืนท่ีผ�านมามีรายงานว�าได(ยินเสียงเลื่อยไม( จึง

ประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข(องสนธิกําลังบุกเข(าจับกุม เบ้ืองต(น นายสมบัติ ยอมรับว�าได(ข้ึนไปเลื่อยไม(บนภูเขาเม่ือปลายป�ท่ี

แล(ว โดยใช(ช(างชักลากลงมา จากนั้นได(ชักชวนนายโปMง (ผู(ท่ีหลบหนี) มาช�วยเลื่อยไม(ดังกล�าว แล(วได(ชักชวนนายศุภกร นายก

ฤษฎา และนายกฤษดา มาช�วยแปรรูป และยกลําเลียงไม(ให(ตน โดยอ(างว�าต(องการจะนําไม(ท้ังหมดไปสร(างบ(านตัวเอง 


