
สรุปข�าวประจําวันท่ี 1 มี.ค. 66 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- มุมนี้มีนัด: ประกวดรางวัลคนรักษ�ป�า (แนวหน�า วันท่ี 1 มีนาคม 2566 หน�า 15) 

- เชียงใหม&ตับแลบเม.ย.43องศา ไฟป�าชัยนาทผลาญกว&า300ไร& โดรนจับภาพโนนสูงยังลอบเผา  

  (มติชน วันท่ี 2 มีนาคม 2566 หน�า 1,12) 

ข�าวเว็บไซต! 

- ไฟป�า ทวีความรุนแรง จุดความร�อนปะทุ 329 จุด ฝุ�นพิษคลุมท้ังจังหวัด ไร�วี่แววสงบ 

khaosod 28 ก.พ. 2566 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7534243 

- ดับแล�ว! เจ�าหน�าท่ีเข�าดับไฟป�าท่ีไหม�นานกว&า 4 วัน เสียหายกว&า 40 ไร& 

bangkokbiznews  28 ก.พ. 2566 https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1055461 

- เจ�าหน�าท่ีดับไฟป�าบ�านด&านได�แล�ว หลังจากใช�เวลาถึง 3 วัน ล&าสุด PM 2.5 ส&งผลกระทบสุขภาพ 

matichon  วันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2566 https://www.matichon.co.th/region/news_3848091 

- ครม.แก�ป\ญหาพ้ืนท่ีทับซ�อน 'ปรับเขตแนวท่ีดิน' จัดสรรท่ีทํากิน 11 จังหวัด 

komchadluek  28 ก.พ. 2566 https://www.komchadluek.net/news/society/543908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15279
วันที่: พุธ 1 มีนาคม 2566
Section: วาไรตี้/สตรี

หน้า: 15(ล่างขวา)

คอลัมน์: มุมนี้มีนัด: ประกวดรางวัลคนรักษ์ป่า

รหัสข่าว: C-230301005069(1 มี.ค. 66/06:13) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.69 Ad Value: 15,862.50 PRValue : 47,587.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16426
วันที่: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 12

หัวข้อข่าว: เชียงใหม่ตับแลบเม.ย.43องศา ไฟป่าชัยนาทผลาญกว่า300ไร่ โดรนจับภาพโนนสูงยังลอบเผา

รหัสข่าว: C-230302038092(1 มี.ค. 66/07:31) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 92.26 Ad Value: 110,712 PRValue : 332,136 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16426
วันที่: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 12

หัวข้อข่าว: เชียงใหม่ตับแลบเม.ย.43องศา ไฟป่าชัยนาทผลาญกว่า300ไร่ โดรนจับภาพโนนสูงยังลอบเผา

รหัสข่าว: C-230302038092(1 มี.ค. 66/07:31) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 92.26 Ad Value: 110,712 PRValue : 332,136 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ไฟป�า ทวีความรุนแรง จุดความร�อนปะทุ 329 จุด ฝุ�นพิษคลุมท้ังจังหวัด ไร�วี่แววสงบ 

khaosod 28 ก.พ. 2566 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7534243 

ตาก ไฟป�า ทวีความรุนแรง ฝุ�นควันพิษ ลอยปกคลุมท้ังจังหวัด ส&งผลกระสุขภาพประชาชน เคราะห�ซํ้าพบจุดความร�อน คืน

เดียว 329 จุด เข่ือนภูมิพลสาหัสสุด ยังไร�วี่แววสงบ 

28 ก.พ. 66 – สถานการณ�ไฟป�า พ้ืนท่ีจังหวัดตาก ทวีความรุนแรง อย&างหนัก ส&งผลให� ขณะนี้ หมอกควันพิษจากไฟป�า ลอย

ปกคลุม ทุกพ้ืนท่ีของจังหวัดตาก 

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ท่ีตั้งอยู&ภายในบริเวณ องค�การบริหารส&วนจังหวัดตาก ต.น้ํารึม อ.เมือง จ.ตาก ตรวจวัดค&า

คุณภาพอากาศ ได�สูงถึง 152 AQI เริ่มส&งผลกระทบต&อสุขภาพ ทําให�มีผลต&อระบบหายใจ ระคายเคืองตา ควรงดกิจกรรม

กลางแจ�ง 

อีกท้ังช&วงกลางดึกท่ีผ&านมา ตรวจพบจุดความร�อน ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี จ.ตาก จํานวน 329 จุด มากท่ีสุด อยู&ในพ้ืนท่ีผืนป�าเหนือ

อ&างเก็บน้ําเข่ือนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก จํานวน 129 จุด ซ่ึงในการเข�าไปดับไฟป�าเปhนไปด�วยความยากลําบาก เพราะพ้ืนท่ี

เกิดไฟป�าอยู&บนภูเขาสูงชันและสลับซับซ�อน บางจุดเปhนหน�าผา เสี่ยงอันตราย 

 

 

 

 

 

 



 

 

ดับแล�ว! เจ�าหน�าท่ีเข�าดับไฟป�าท่ีไหม�นานกว&า 4 วัน เสียหายกว&า 40 ไร& 

bangkokbiznews  28 ก.พ. 2566 https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1055461 

เจ�าหน�าท่ีสามารถดับไฟป�าท่ีไหม�นานกว&า 4 วัน บริเวณป�าหลังหน&วย-ป�าถํ้าทอง-ป�าบ&อพระ ม.2 ต.บ�านด&าน อ.บ�านด&านลาน

หอย จ.สุโขทัย ทรัพยากรป�าไม� เสียหายกว&า 40 ไร& สัตว�ป�าจํานวนมากไร�ท่ีอยู& 

เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2566 ผู�สื่อข&าวรายงานว&าจากสถานการณ�ไฟป�าในจังหวัดสุโขทัย เม่ือวันท่ี 25 ก.พ.66 ท่ีเกิดเหตุไฟ

ป�า บริเวณป�าหลังหน&วย-ป�าถํ้าทอง-ป�าบ&อพระ ม.2 ต.บ�านด&าน อ.บ�านด&านลานหอย จ.สุโขทัย เจ�าหน�าท่ีชุดดับไฟป�าชุด

ลาดตระเวนท่ี2(คลองสวน) อุทยานแห&งชาติรามคําแหง เจ�าหน�าท่ีกรมป�าไม�บ�านด&านลานหอยและ อบต.บ�านด&าน พร�อมด�วย

ผู�นําชุมชน ลูกบ�าน จํานวน 40 นาย นํารถน้ํา 2 คัน พร�อมด�วยอุปกรณ�เครื่องเป�าลมติดเครื่องยนต�และอุปกรณ�ดับไฟป�า เดิน

เท�าเข�าพ้ืนท่ีท่ีเกิดไฟป�า และช&วยกันดับไฟป�า แต&เนื่องจากสภาพในพ้ืนท่ีเปhนป�าเต็งรัง และมีใบไม�ร&วงจํานวนมาก ซ่ึงเปhนเชื้อ

ไฟอย&างดี 

ทางเจ�าหน�าท่ีได�ใช�เวลาในการดับไฟป�า ตลอดท้ังวันท้ังคืนต่ังแต&เช�าวันท่ี 25 ก.พ.66 จนถึง เช�าวันท่ี 28 ก.พ.66 ระยะ

เวลานานกว&า 4 วัน จึงสามารถดับไฟป�าบริเวณนี้ลงได� แต&ก็ยังมีกลุ&มคัน และไฟ ข้ึนอยู&บางจุด และจุดท่ีเกิดไฟไหม�ป�ามาก

ท่ีสุดคือบริเวณป�าบ�านด&าน อ.บ�านด&านลานหอย จ.สุโขทัย สร�างความเสียหายให�กับทรัพยากรป�าไม� จํานวน 40 ไร&และ สัตว�

ป�า จํานวนมากโดยเฉพาะนก ได�รับความเดือนร�อนไร�ท่ีอยู& 

สําหรับป\ญหาฝุ�นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และมลพิษทางอากาศ ในจังหวัดสุโขทัยยังคงมีค&าเกินมาตรฐาน ขณะนี้ ค&า PM 

2.5 อยู&ท่ี 112 ไมโครกรัมต&อลูกบาศก�เมตร ค&า AQI อยู&ท่ี 222 ซ่ึงมีผลกระทบต&อสุขภาพประชาชน 

 

 

 

 

 



 

   

เจ�าหน�าท่ีดับไฟป�าบ�านด&านได�แล�ว หลังจากใช�เวลาถึง 3 วัน ล&าสุด PM 2.5 ส&งผลกระทบสุขภาพ 

matichon  วันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2566 https://www.matichon.co.th/region/news_3848091 

เจ�าหน�าท่ีดับไฟป�าบ�านด&านได�แล�ว หลังจากใช�เวลาถึง 3 วัน ล&าสุด PM 2.5 ส&งผลกระทบสุขภาพ 

เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ� จากสถานการณ�ไฟป�าในจังหวัดสุโขทัย เม่ือวันท่ี 25 ก.พ.66 เกิดเหตุไฟป�า บริเวณป�าหลังหน&วย-ป�า

ถํ้าทอง-ป�าบ&อพระ ม.2 ต.บ�านด&าน อ.บ�านด&านลานหอย จ.สุโขทัย เจ�าหน�าท่ีชุดดับไฟป�าชุดลาดตระเวนท่ี 2 (คลองสวน) 

อุทยานแห&งชาติรามคําแหง เจ�าหน�าท่ีกรมป�าไม�บ�านด&านลานหอย และ อบต.บ�านด&าน พร�อมด�วยผู�นําชุมชน ลูกบ�าน จํานวน 

40 นาย นํารถน้ํา 2 คัน พร�อมด�วยอุปกรณ�เครื่องเป�าลมติดเครื่องยนต�และอุปกรณ�ดับไฟป�า เดินเท�าเข�าพ้ืนท่ีท่ีเกิดไฟป�า และ

ช&วยกันดับไฟป�า แต&เนื่องจากสภาพในพ้ืนท่ีเปhนป�าเต็งรัง และมีใบไม�ร&วงจํานวนมาก ซ่ึงเปhนเชื้อไฟอย&างดี 

ทางเจ�าหน�าท่ีได�ใช�เวลาในการดับไฟป�า ตลอดท้ังวันท้ังคืนต้ังแต&เช�าวันท่ี 25 ก.พ.66 ถึงเช�าวันท่ี 28 ก.พ.66 ระยะเวลา 4 วัน 

จึงสามารถดับไฟป�าบริเวณนี้ลงได� แต&ก็ยังมีกลุ&มควันและไฟข้ึนอยู&บางจุด และจุดท่ีเกิดไฟไหม�ป�ามากท่ีสุดคือบริเวณป�าบ�าน

ด&าน อ.บ�านด&านลานหอย จ.สุโขทัย สร�างความเสียหายให�กับทรัพยากรป�าไม� จํานวน 40 ไร& และสัตว�ป�าจํานวนมาก

โดยเฉพาะนก ได�รับความเดือดร�อนไร�ท่ีอยู& 

สําหรับป\ญหาฝุ�นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และมลพิษทางอากาศ ในจังหวัดสุโขทัยยังคงมีค&าเกินมาตรฐาน ขณะนี้ ค&า PM 

2.5 อยู&ท่ี 112 ไมโครกรัมต&อลูกบาศก�เมตร ค&า AQI อยู&ท่ี 222 ซ่ึงมีผลกระทบต&อสุขภาพประชาชน 

 

 

 

 

 

 



 

 

ครม.แก�ป\ญหาพ้ืนท่ีทับซ�อน 'ปรับเขตแนวท่ีดิน' จัดสรรท่ีทํากิน 11 จังหวัด 

komchadluek  28 ก.พ. 2566 https://www.komchadluek.net/news/society/543908 

ครม.ไฟเขียวแก�ป\ญหาพ้ืนท่ีทับซ�อน 'ปรับเขตแนวท่ีดิน' จัดสรรท่ีทํากิน ลดความเดือดร�อนประชาชนในพ้ืนท่ี 11 จังหวดั

พร�อมแก�ไขป\ญหากรณีพ้ืนท่ีอุทยานแห&งชาติทับลานทับซ�อนกับเขตปฏิรูปท่ีดิน 

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปmดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันท่ี 28 กุมภาพันธ� 

2566 ว&า ท่ีประชุมครม. มีมติเห็นชอบผลการดําเนินการปรับปรุง แผนท่ี One Map  "ปรับเขตแนวท่ีดิน" พ้ืนท่ีกลุ&มท่ี 3 

จํานวน 11 จังหวัด ประกอบด�วย 

นครราชสีมา บุรีรัมย� ปราจีนบุรี มหาสารคาม ร�อยเอ็ด ชัยภูมิ สระแก�ว สุรินทร� อุบลราชธานี เพชรบูรณ� และ เลย (ยกเว�น

กรณีอุทยานแห&งชาติเขาใหญ& จ.นครราชสีมา และ จ.ปราจีนบุรี และให�หน&วยงานท่ีมีท่ีดินอยู&ในความรับผิดชอบปรับปรุง

แก�ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข�องให�สอดคล�องกับผลการดําเนินการปรับปรุง แผนท่ี One Map โดยใช�แผนท่ี One Map  

ครม. ให�ความเห็นชอบแล�วแทนแผนท่ีแนบท�ายกฎหมาย และใช�เปhนแนวเขตท่ีดินของรัฐตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องให�แล�ว  

เสร็จภายใน 360 วัน และมีแนวทางการแก�ไขป\ญหาผลกระทบท่ีอาจข้ึนกับประชาชนให�เปhนไปตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 22 

พ.ย. 65 ท่ีให�นําไปใช�กับทุกกลุ&มจังหวัดเพ่ือเปhนมาตรฐานเดียวกัน และท่ีประชุม ครม. ยังรับทราบแนวทางการแก�ไขป\ญหา

กรณีพ้ืนท่ีอุทยานแห&งชาติทับลาน จ.นครราชสีมา และ จ.ปราจีนบุรี ซ่ึงเปhนกรณีเร&งด&วน 

"ปรับเขตแนวท่ีดิน" การปรับปรุง แผนท่ี One Map เปhนการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินเพ่ือให�มีแนวเขตท่ีดินของรัฐท่ี

ถูกต�อง ทันสมัย อยู&บนมาตรฐานแผนท่ีมาตราส&วน 1:4000 ภายใต�แนวความคิด “หนึ่งพ้ืนท่ี หนึ่งหน&วยงานรับผิดชอบ” มี

วัตถุประสงค�เพ่ือแก�ไขความขัดแย�งและข�อพิพาทระหว&างหน&วยงานของรัฐกับประชาชน เนื่องจากท่ีผ&านมาการกําหนดเขต

ประเภทท่ีดินของรัฐมีความทับซ�อนกัน โดยไทยมีเนื้อท่ีประมาณ 320.7 ล�านไร& แต&จากข�อมูลของหน&วยงานท่ีเก่ียวข�องพบว&า 

มีท่ีดินของรัฐท่ีอยู&ในความดูแลรับผิดชอบของแต&ละหน&วยงานรวมมากถึง 465.08 ล�านไร& ซ่ึงเกิดจากการมีกฎหมายกําหนด

แนวเขตประเภทท่ีดินของรัฐหลายฉบับและใช�มาตราส&วนในแผนท่ีแนบท�ายแตกต&างกันทําให�แนวเขตท่ีดินทับซ�อนกัน 

สําหรับผลการดําเนินการปรับปรุง แผนท่ี One Map ในพ้ืนท่ีกลุ&มท่ี 3 จํานวน 11 จังหวัด โดยในภาพรวมพบว&า มีพ้ืนท่ีก&อน 

"ปรับเขตแนวท่ีดิน" ของรัฐ รวม 89.9 ล�านไร& ภายหลังปรับปรุงแนวเขตฯ มีพ้ืนท่ีลดลงเหลือ 41.35 ล�านไร& โดยมีแนว

ทางการแก�ไขป\ญหาผลกระทบท่ีอาจข้ึนกับประชาชนใช�กับทุกกลุ&มจังหวัดเพ่ือเปhนมาตรฐานเดียวกัน เช&น 



1. กรณีการดําเนินการปรับปรุงแผนท่ี One Map แล�วปรากฏว&ามีท่ีดินของหน&วยงานของรัฐท่ีจัดสรรให�กับประชาชนตาม

กฎหมายต&าง ๆ นอกเขตพ้ืนท่ีตามกฎหมาย หรือนอกเขตดําเนินการของหน&วยงานนั้น ให�หน&วยงานท่ีเก่ียวข�องร&วมกัน

ตรวจสอบข�อเท็จจริง ข�อกฎหมาย และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง หากประชาชนท่ีได�รับการจัดสรรท่ีดินมีข�อโต�แย�ง ให�

พิจารณาดําเนินการพิสูจน�สิทธิตามกฎหมาย และหาแนวทางแก�ไขป\ญหา ช&วยเหลือ เยียวยาประชาชนให�เปhนไปตาม

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�องอย&างเหมาะสม 

2. การช&วยเหลือเยียวยาประชาชนผู�ได�รับผลกระทบท่ีอยู&ในเขตอุทยานแห&งชาติ เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�า เขตห�ามล&าสัตว�ป�า ป�า

สงวนแห&งชาติ ป�าชายเลนตามมติ ครม. ให�หน&วยงานท่ีเก่ียวข�องสามารถใช�แนวทางการแก�ไขป\ญหาตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 

26 พ.ย. 61 โดยมีสาระสําคัญ เช&น เม่ือผ&านการตรวจสอบตามข้ันตอนแล�วว&าเปhนชุมชนท่ีอาศัยอยู&เดิมจริง ให�หน&วยงาน

เจ�าของพ้ืนท่ีพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายโดยไม&ให�เอกสารสิทธิ และอาจกําหนดเง่ือนไขให�ชุมชนมีส&วนร&วมในการดูแล

อนุรักษ�พ้ืนท่ีป�าด�วย 

3. การช&วยเหลือเยียวยาประชาชนผู�ได�รับผลกระทบท่ีอยู&ในเขตท่ีราชพัสดุและท่ีสาธารณประโยชน� กรมธนารักษ� หรือ

หน&วยงานท่ีเก่ียวข�อง ให�ใช�แนวทางการแก�ไขป\ญหาโดยการจัดให�เช&า การอนุญาตให�ใช�ประโยชน�ในท่ีดิน หรือแนวทางอ่ืนท่ี

เหมาะสมตามกฎหมาย 

น.ส.ทิพานัน กล&าวว&า นอกจากนี้ยังแนวทางการแก�ไขป\ญหากรณีพ้ืนท่ีอุทยานแห&งชาติทับลาน จ.นครราชสีมา และปราจีนบุรี

นั้น การดําเนินการปรับปรุง แผนท่ี One Map กรณีพ้ืนท่ีอุทยานแห&งชาติทับซ�อนกับเขตปฏิรูปท่ีดิน ให�ยึดเส�นแนวเขตของ 

ส.ป.ก. ซ่ึงเปhนไปตามหลักเกณฑ�การปรับปรุง แผนท่ี One Map ข�อ 5.1 และข�อ 6.1 คือ 

1. ข�อ 5.1 กรณีป�าสงวนแห&งชาติทับซ�อนกับเขตปฏิรูปท่ีดินให�ใช�แนวเขต ตาม พ.ร.ฎ.กําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีมีแผนงาน

ดําเนินการแล�วเปhนหลัก และกรณี พ.ร.ฎ.กําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินท้ังตําบล อําเภอ ท่ี ส.ป.ก.ประกาศกําหนดเขตปฏิรูปใน

ภาพรวมท้ังตําบลหรืออําเภอโดยไม&ได�กันบางพ้ืนท่ี ท่ีเปhนพ้ืนท่ีป�าออก มีแนวทางดาเนินการ เช&น ให�ใช�แนวเขตปฏิรูปท่ีดิน

ตามแผนท่ีท่ีกรมป�าไม�ส&งมอบพ้ืนท่ีป�าสงวนแห&งชาติให� ส.ป.ก. เปhนต�น 

2. ข�อ 6.1  กรณีกรมป�าไม�ส&งมอบพ้ืนท่ีให� ส.ป.ก. และได�มี พ.ร.ฎ.กําหนดให�เปhนเขตปฏิรูปท่ีดินก&อนการกําหนดให�เปhนเขต

อุทยานแห&งชาติฯ ให�ใช�แนวเขตปฏิรูปท่ีดินเปhนหลัก เว�นแต&เปhนพ้ืนท่ีท่ีไม&สมควรนําไปปฏิรูปท่ีดิน ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 1 

มี.ค. 37 ให�ใช�แนวเขตอุทยานแห&งชาติฯ เปhนหลัก 

"สําหรับกรณีพ้ืนท่ีนอกแนวเขตท่ีกรมป�าไม�ส&งมอบให� ส.ป.ก. ดําเนินการ แต&อยู&ภายในเขตเส�นปรับปรุงปv 2543 ท่ีประชุม 

มอบหมายให�คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการ การบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน รับเรื่องไป

พิจารณาว&าควรใช�แนวทางการดําเนินการท่ีเหมาะสมอย&างไรและให�นําเสนอ ครม.เพ่ือพิจารณาต&อไปเพ่ือดําเนินการอย&าง

เร&งรัดแก�ไขป\ญหาดังกล&าวให�ประชาชนประมาณ 300 ราย" น.ส.ทิพานัน กล&าว 


