
สรุปข่าวประจำในวันที่ 14 มี.ค. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ตู่สั่งเข้มทุกหน่วยใช้กม.กําราบฝุ่นพิษ (เดลินิวส์ 14 มีนาคม 2566 หน้า 1,6) 
- สั่งใช้กม.เข้มข้น! ผุด'ศูนย์ฉุกเฉิน'แก้วิกฤตPM2.5 (ไทยโพสต์ 14 มีนาคม 2566 หน้า 1,2) 

ข่าวเว็บไซต์ 
เพ่ือไทย เสนอ 18 แนวทาง ประกาศสงคราม PM 2.5 ท้า บิ๊กตู่ สูดอากาศเชียงใหม่ (ไทยรัฐ 13 มีนาคม 2566) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2652331 
ชาวบ้านรวมตัวคัดค้านโค่นต้นปาล์มน้ำมันกว่า 5 พันไร่ (บ้านเมือง 13 มีนาคม 2566) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/319968 
บุกจับมอดไม้เขมร ลักลอบตัดไม้หวงห้ามป่าชายแดน ยึดไม้ประดู่แปรรูป (บ้านเมือง 13 มีนาคม 2566) 
https://www.banmuang.co.th/news/crime/319929 
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13 มี.ค. 2566 13:12 น. 

เพ่ือไทย เสนอ 18 แนวทาง ประกาศสงคราม PM 2.5 ท้า บิ๊กตู่ สูดอากาศเชียงใหม่ 
เพ่ือไทย เสนอ 18 แนวทาง ประกาศสงคราม PM 2.5 เหตุกระทบชีวิตประชาชนรุนแรง เทียบเท่ากัมมันตรังสี ต้องให้ความสำคัญเท่า
สถานการณ์โควิด-19 ท้า บิ๊กตู ่17 มี.ค. ที่จะมาเชียงใหม่ ไม่ต้องใส่หน้ากาก แล้วหายใจดูว่าจะอยู่ได้หรือไม่  

วันที่ 13 มี.ค. พรรคเพื่อไทย นำโดย ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานคณะกรรมการนโยบาย PM 2.5 พรรคเพื่อไทย นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม 
ส.ส.เชียงใหม่ กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวนโยบายแก้วิกฤติปัญหา PM 2.5 

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานคณะกรรมการนโยบาย PM 2.5 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า หากรอพึ่งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ปัญหา PM 2.5 คงไม่หายไป พรรคเพื่อไทย จึงขอเสนอนโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อเห็นแก่สุขภาพของพี่น้องประชาชน หาก
รัฐบาลจะนำไปปฏิบัติก็ย่อมได้ ซึ่งต้องทำท้ังหมด 18 เรื่อง มีเรื่องใหญ่ 2 เรื่อง คือ 1. ต้องมีหลักคิดหรือยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก ่
1. รัฐบาลต้องถือว่า PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติ เพราะมีความร้ายแรงใกล้เคียงกับกัมมันตภาพรังสี ที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม หากสะสมไว้มาก สามารถเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ 
2. ต้องแก้ไขระดับโครงสร้าง ได้แก่ การปรับปรุงแก้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหานี้ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของรัฐ องค์กรท้องถิ่น และนำไปสู่ความ
ร่วมมือกับประชาชน 
3. ต้องให้ความสำคัญในระดับใกล้เคียงกับโควิด-19 ทั้งความพร้อมในแง่อัตรากำลัง งบประมาณ การทำความเข้าใจ การเตรียมพร้อมในการ
รักษาพยาบาล  
4. ต้องกำหนดระยะเวลาดำเนินการแลว้เสรจ็ให้ชัดเจน ในฐานะผู้ผลักดันการป้องกันไฟป่ามาก่อน มองว่ามีระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี จะทำสำเร็จได้ 

ดร.ปลอดประสพ กล่าวว่า ท้ังนี้ ในเรื่องที่ 2 คือ หลักปฏิบัติหรือยุทธวิธี เสนอดำเนินการ ดังนี้ 
1. ออกกฎหมายอากาศสะอาด บนหลักคิดที่ว่า ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของอากาศสะอาดเท่าเทียมกัน พร้อมเจรจาระหว่างประเทศ  ร่วมแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน 
2. เด็ดขาดกับการแก้ปัญหา หรือ Single command มอบอำนาจกรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีอำนาจเด็ดขาดในการ
ตัดสินใจ ประกาศพื้นท่ีสาธารณภัย ปิดถนนช่ัวคราว หรือใช้รถยนต์ตามวันคู่-วันคี่ และตามเลขรถยนต์ 
3. ต้องมี Single Board เข้ามากำกับดูแล เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกรมควบคุมมลพิษ และกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. กองทัพและกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นหน้าท่ีที่ต้องมาดับไฟป่า หากเคยทำแล้วเมื่อน้ำท่วม ครั้งนี้ต้องส่งกำลังพล อุปกรณ์ เข้ามาช่วยเหลือด้วย 
5. การแก้ปัญหา PM 2.5 ในเมือง ส่งเสริมพลังงานสะอาดในเมือง 60-65% เกิดจากการจราจร รถยนต์เก่าที่มีการสันดาปไม่สมบูรณ์ รวมถึงคนที่มี
รถอายุ 15 ปี เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า โดยให้การอุดหนุน เปลี่ยนรถเมล์เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมด และต้องมีข้อมูลรถที่ขนสินค้าไปท่าเรือคลองเตย เสนอให้
ใช้งบประมาณทำทางด่วนพิเศษเข้าท่าเรือคลองเตยโดยตรง การจัดพื้นท่ีพิเศษ งานก่อสร้าง สร้างเฉพาะกลางคืน กลางวันไม่ให้สร้าง รวมถึงรัฐต้อง
ยอมเสียเงินซื้อเครื่องกรองอากาศไปติดตามห้องเรียนในพื้นที่เมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อชีวิตของลูกหลานคนไทย 
6. การแก้ปัญหา PM 2.5 ในพ้ืนท่ีป่า รื้อฟื้นสำนักป้องกันไฟป่าขึ้นมาใหม่ ทั้งในกรมอุทยานและกรมป่าไม้ งานไฟป่าต้องทำทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะฤดูไฟป่า 
ต้องห้ามเผาเด็ดขาด และต้องจัดหาเครื่องมือเก็บเกี่ยว-ขุดกลบเพื่อการเกษตร 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทย มีความห่วงใยในวิกฤติ
ปัญหา PM 2.5 ที่เรื้อรังมานาน โดยได้แก้ไข ต่อสู้ ผลักดันการแก้ปัญหาในเรื่องนี้มาตลอด ทั้งการจัดตั้งกรรมาธิการ การยื่นพิจารณา พ.ร.บ.อากาศ
สะอาด ที่ได้ยื่นไปมากกว่า 400 วันแล้ว แต่รัฐบาลยังคงเพิกเฉย ล่าสุด วิกฤติ PM 2.5 ได้สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ มูลค่ากว่า 2.17 ล้านล้านบาท มี
ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้ว 32,000 ราย หมุดหมายการท่องเที่ยวท่ีเปลี่ยนไป จากภาคเหนือของไทยไปประเทศอ่ืน 

“ผมรู้สึกเสียใจที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ปัญหา PM 2.5 เกิดขึ้นทั่วไปและวนแบบนี้ เป็นคำพูดแบบที่ไม่คิดแก้ปัญหาอะไรให้กับ
ประเทศเลย ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา คนเชียงใหม่แทบจะอยู่ไม่ได้ ดังนั้น วันที่ 14 มีนาคม ขอให้ติดตามให้กำลังใจผู้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครอง 
ให้รัฐบาลปกป้องสุขภาพคนภาคเหนือ และในวันที่ 17 มีนาคมนี้ ที่ พลเอกประยุทธ์ จะเดินทางไปเชียงใหม่ ขอให้ลองไม่ต้องใส่หน้ากาก ขึ้น
ไปอยู่บนดอย สูดอากาศบนนั้นดูว่า ท่านจะอยู่ได้ไหม วันนี้ พ.ร.บ. อากาศสะอาดฉบับของพรรคเพ่ือไทย ตีตกไปเลยก็ได้ แต่มีฉบับประชาชน 
ที่ลงนามโดยประชาชน ขอให้เอามาศึกษา เลิกต้วมเต้ียม เลิกช้า ทั้งนี้  พรรคเพ่ือไทย จริงใจ ใส่ใจ การแก้ปัญหานี้ เราพร้อมเจรจากับ
ต่างประเทศ และต่างประเทศพร้อมเจรจากับไทย โดยเฉพาะถ้ามีพรรคเพ่ือไทยเป็นรัฐบาล ไม่ใช่รัฐบาลที่อยู่มา 8 ปี แต่ทำให้ไทยหายไปจาก
เวทีโลก วันนี้เรามอบนโยบาย ประกาศสงครามกับ PM 2.5 เพ่ือทวงคืนอากาศบริสุทธิ์ให้ชาวไทยทั้งปวง” นายจักรพล กล่าว. 
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ชาวบ้านรวมตัวคัดค้านโค่นต้นปาล์มน้ำมันกว่า 5 พันไร ่ 
วันจันทร์ ท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2566, 19.13 น. 

 
วันที่ 13 มี.ค.66 ชาวบ้านหมู่ 4 และหมู่ 8 ตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่กว่า 100 คนยังคงทยอยเดินทางมารวมตัวที่สวน
ปาล์มน้ำมันของเอกชนที่หมดอายุสัปทานมากว่า 10 ปีอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียกร้องให้กรมป่าไม้ยกเลิกการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันกว่า 5 พันไร่เพื่อ
ปลูกป่าไม้ทดแทนและสร้างป่าชุมชนเนื่องจากกังวลว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์เอกชนผู้ที่ได้รับสัปทานรายเดิมกลับเข้าทำประโยชน์เก็บผลผลิตอีก
ครั้งโดยใช้กระบวนทางกฎหมายโดยยืนฟ้องศาลเพื่อขอคุ้มครองช่ัวคราวต้นปาล์มน้ำมันที่เอกชนปลูกไว้เข้าใส่ปุ๋ยให้น้ำบำรุงต้นปาล์มน้ำมันและเก็บ
ผลผลิตโดยมีกำลังเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ฝ่ายปกครองตำรวจรักษาความสงบเรียบร้อย   

ด้านนายศรณ์รักษ์รงค์นายอำเภอปลายพระยาลงพื้นที่รับข้อเรียกร้องของชาวบ้านนำไปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหาต่อไปหลังจาก
เมื่อวานนี้กลุ่มชาวบ้านได้รวมตัวกันเข้าเจรจาไมใ่ห้ผู้รบัเหมาใช้รถแบ็คโฮโค่นลม้ต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่ทำให้ผู้รับเหมาตอ้งเคลื่อนย้ายรถแบ็คโฮออก
จากพ้ืนท่ีเพื่อความปลอดภัยรอหน่วยงานท่ีรับผิดชอบลงพื้นที่เจรจากับกลุ่มชาวบ้าน 

นายสมคิดสมทรงอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ประธานกลุ่มกลุ่มชาวบ้านเปิดเผยว่าท่ีผ่านมาชาวบ้านในพ้ืนท่ีได้รวมกลุ่มในนามกลุ่มเกษตรกรพอเพียงบ้าน
บางเคียน  ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัฐกาลที่ 9  ทำประโยชน์เกษตรกแปลงใหญ่เลี้ยงโคเลี้ยงแพะปลูกมันญี่ปุ่นปลูกผัก  ข้าวโพด
รวมพื้นท่ีกว่า 2 พันไร่สร้างรายได้เสริมจากการทำเกษตรสวนยางพาราปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี  หากมีการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันจะ
ส่งผลกระต่อกลุ่มชาวบ้าน   

ด้านนายสมชายนุชชานนท์เทพผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่เปิดเผยว่าโครงการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่
หมดอายุสัปทานในจังหวัดกระบี่รวมพื้นที่กว่า 7 หมื่นไร่เพื่อปลูกป่าทดแทน โดยพื้นที่แปลงนี้เป็นแปลงที่สองรวมพื้นที่กว่า 5 พันไร่โดยได้รับการ
สนับสนุนจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)  เพื่อลดพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันแก้ปัญหาราคาตกต่ำในอาคต  เนื่องจากพื้นที่
เพาะปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน  พร้อมประสานขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองตำรวจลง
พื้นที่เจรจากับกลุ่มชาวบ้านและรักษาความสงบเรียบร้อยการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมันให้แล้วเสร็จ  เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มชาวบ้านที่เข้า
ลักลอบเก็บผลปาล์มน้ำมันในพ้ืนท่ีมานาน 
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บุกจับมอดไม้เขมร ลักลอบตัดไม้หวงห้ามป่าชายแดน ยึดไม้ประดู่แปรรูป 
วันจันทร์ ท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2566, 16.09 น. 

 
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ  ชุด Smart Patrol ชุดที่ 5 (หน่วยพิทักษ์ป่าเขาศาลา) โดยมีนายศักดิ์ชัย  มหาภูวตา
นนท์  ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าเขาศาลา  พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตระเวนชายแดน ร้อย ฉก.ตชด.21 4 และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บัวเชด ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายนะ  เยื๊อบ ชาวกัมพูชา อายุ 34 ปี ชาวบ้านส
หะกุมสามัครคี ต.ตะเปียงไปร อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ได้ที่บริเวณ -ป่าทิศใต้อ่างเก็บน้ำจรัส ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  ในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ  ทับซ้อนเขตป่าไม้ถาวรที่คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้สงวนไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ “ป่าห้วยสำราญ” 

พร้อมร่วมกันตรวจ ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 1 เหลี่ยม ปริมาตร 0.336 ลบ.ม. ค่าภาคหลวง 53.76 บาท ค่าเสียหายของรัฐ 23,520 บาท พร้อม
อุปกรณ์การกระทำผิด ประกอบด้วย ขวาน จำนวน 1 ด้าม,เลื่อยตัด จำนวน 1 ปื้น,ไฟฉายคาดศีรษะ จำนวน 1 ดวง,อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์แบบ
บรรจุปาก (ปืนแก๊ป) จำนวน 1 กระบอก ก่อนมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.บัวเชด เป็นของกลางและดำเนินคดีตามกฏหมาย 

โดยกล่าวหาว่า มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 ฐาน “ร่วมกัน กับพวกที่หลบหนี ทำไม้หวงห้ามโดยมิได้รับ
อนุญาต” มาตรา 48 ฐาน “ร่วมกันกับพวกท่ีหลบหนี แปรรูปไม้หวงห้าม  มีไม้แปรรูปหวงห้ามเกินกว่า 0.20  ลบ.ม. ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต” พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 53 วรรคหนึ่ง ฐาน “ร่วมกันกับพวกที่หลบหนี เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดย
ไม่ได้รับอนุญาต” มาตรา 55 วรรคหนึ่ง (5) ฐาน “ร่วมกันกับพวกที่หลบหนี กระทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้  
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาต” พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ฐาน “เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
อนุญาต” และ พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ฐาน“ร่วมกันกับพวกท่ีหลบหนี มีอาวุธปืน (ปืนแก๊ป) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบียน” ฐาน “ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีพกพาอาวุธปืน (ปืนแก๊ป) ไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต” จนท.ได้บันทึก
เรื่องราวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย มหาภูวตานนท์  ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าเขาศาลา เป็นผู้นำเรื่องราวเข้าร้อง
ทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ต่อไป 

สำหรับการลักลอบตัดไม้พะยูงมักจะพบว่าชาวกัมพูชาข้ามแดนลักลอบเข้ามาตัดไม้และถูกจับกุมอยู่บ่อยครั้งตามป่าตลอดแนวตะเข็บชายแดน โดย
พฤติกรรม จะมีนายทุนนำชาวกัมพูชามาส่งกระจายตามแนวชายแดนเ เพื่อกระจายกันออกตัดไม้แบบกองทัพมด หกจับได้จุดหนึ่งหรือไม่กี่จุด ก็ยัง
เหลืออีกหลายจุดที่ยังสามรถลำเลยีงไม้กลับไปยังพ้ืนท่ีประเทศกัมพูชาได้แม้จนท.ของไทยจะพยายามปราบรามจับกุมมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามรถ
ป้องกันปราบได้หมดทุกครั้งเนื่องจากป่าชายแดนมีระยะทางและพื้นที่มากเกินกำลัง ที่ จนท.จะรับผิดชอบและดูแลได้ทั่วถึงทั้งหมด 

 

 

 


