
สรุปข่าวประจำในวันที่ 15 มี.ค. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- 'พีระพันธุ'์ สั่งตั้ง 'คกก.ตรวจสอบปัญหาที่ดินม่อนแจ่ม' (สยามรัฐ 15 มีนาคม 2566 หน้า 3) 
- เปิดงบประมาณรายจ่ายปี 67 (ไทยรัฐ 15 มีนาคม 2566 หน้า 8) 
- ข่าวสั้นทันโลก: ลอบตัดไม้ประดู่ (ไทยรัฐ 16 มีนาคม 2566 หน้า 12) 
- 'วราวุธ'เดินหน้ามาตรการแก้ฝุ่นพิษ PM2.5 (สยามรัฐ 15 มีนาคม 2566 หน้า 10) 

ข่าวเว็บไซต์ 
"พีระพันธุ์" สั่งตั้ง คกก.แก้ปัญหาที่ดิน "ม่อนแจ่ม" ใหม่ หลังสะดุดมา 23 ปี (ไทยรัฐ 14 มีนาคม 2566) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2653366 
"พีระพันธุ์" สั่งตั้ง "คกก.ร่วมแก้ปัญหาที่ดินม่อนแจ่ม" ใหม่หลังสะดุดมา 23 ปี (สยามรัฐ 14 มีนาคม 2566) 
https://siamrath.co.th/n/430435 
สั่งหัวหน้าหน่วยงานของ ทส.ภาคกลางห้ามใส่เกียร์ว่าง เร่งแก้ PM 2.5-ขยะ-น้ำท่วม (ไทยรัฐ 14 มีนาคม 2566) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2653048 
ฝุ่นพิษ PM 2.5 นายกฯสั่งเข้มงวด บูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหา (แนวหน้า 14 มีนาคม 2566) 
https://www.naewna.com/local/717403 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25026
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 3(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'พีระพันธุ์' สั่งตั้ง 'คกก.ตรวจสอบปัญหาที่ดินม่อนแจ่ม'

รหัสข่าว: C-230315021012(15 มี.ค. 66/05:04) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 35.07 Ad Value: 29,809.50 PRValue : 89,428.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23794
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: เปิดงบประมาณรายจ่ายปี 67

รหัสข่าว: C-230315009056(15 มี.ค. 66/05:14) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 27.25 Ad Value: 27,250 PRValue : 81,750 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23795
วันที่: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(กลาง)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ลอบตัดไม้ประดู่

รหัสข่าว: C-230316039164(15 มี.ค. 66/06:52) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 6.92 Ad Value: 6,920 PRValue : 20,760 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 25026
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/อาชญากรรม - ข่าวต่อ

หน้า: 10(ขวา)

หัวข้อข่าว: 'วราวุธ'เดินหน้ามาตรการแก้ฝุ่นพิษ PM2.5

รหัสข่าว: C-230315021027(15 มี.ค. 66/04:17) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 18.14 Ad Value: 15,419 PRValue : 46,257 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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14 มี.ค. 2566 13:35 น. 

"พีระพันธุ์" สั่งตั้ง คกก.แก้ปัญหาที่ดิน "ม่อนแจ่ม" ใหม่ หลังสะดุดมา 23 ปี 
“พีระพันธุ์” สั่งต้ังคณะกรรมการ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ปัญหาที่ดินม่อนแจ่มใหม่ทั้งหมด หลังชาวบ้านร้องเรียน “กรมป่าไม้” ปฏิบัติ
ตามมติ ครม.ล่าช้า นานกว่า 23 ปี ขณะที่กรมป่าไม้ อ้าง ชาวบ้านไม่ปฏิบัติตามกฎ ทำให้เกิดปัญหายืดเย้ือ 

วันที่ 14 มี.ค. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการ ตามดำริของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาตามข้อร้องเรียนของชาวไทยภูเขาเผ่าพื้นเมือง
ม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ร้องขอความเป็นธรรม กรณีการจัดการที่ดินทำกิน และขอให้พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2542 

สืบเนื่องจากชาวบ้านหมู่ 4, 7 และ 11 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นราษฎรชาวเขาเผ่าพื้นเมืองที่มาตั้งรกรากอาศัยอยู่ในพื้นท่ีตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2449 ต่อมาเมื่อชุมชนมีการพัฒนาเจริญขึ้นเป็นชุมชนใหญ่ ได้มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  ชาวบ้านทำมาหากิน
เรื่อยมา แต่ต่อมาได้เกิดข้อพิพาทในเรื่องที่ดินกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และได้มีการเรยีกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา จนเป็นท่ีมาของมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ที่เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กระทรวงมหาดไทย  เพื่อให้แก้ปัญหาที่ดินให้กับ
ชาวบ้าน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามมติ ครม.ดังกล่าว จึงอยากให้เร่งรัดขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการต่างๆ โดยเร็ว 

ทั้งนี้ ในการประชุม นายพีระพันธุ์ ได้สอบถามปัญหาและอุปสรรคจากกรมป่าไม้  ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงต่อปัญหาดังกล่าว ซึ่งได้รับ
รายงานว่า ปัญหาหลักที่กรมป่าไม้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากพบว่าการใช้พื้นที่ของราษฎรบางกลุ่มผิดเง่ือนไข และกฎหมายการใช้ที่ดิน
ในพื้นท่ีลุ่มน้ำเอ 1 โดยพบว่าไม่ได้ใช้ที่ดินเพื่อทำเกษตรกรรมในการทำมาหากิน หรือในกรณีของการทำที่พักเพื่อการท่องเที่ยวก็มีการก่อสร้างเป็น 
รีสอร์ต หรือโรงแรมขนาดใหญ่ ทำให้ที่ผ่านมากรมป่าไม้ไม่สามารถเจรจากับราษฎรได้ 

  
อย่างไรก็ตาม หลังได้รับทราบข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้ว นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้ว และปัจจุบันพื้นที่
เปลี่ยนแปลงไปมาก อาจจะไม่สามารถใช้ข้อมูลเก่าๆ มาใช้ในการพิจารณาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ ดังนั้นในแนวทางแก้ปัญหาเห็นว่า ควรจะ
มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่หนึ่งชุดประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนราษฎรในพ้ืนท่ีเกิดปัญหา และตัวแทนหน่วยราชการ
อื่นๆ เพื่อเริ่มต้นการทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง หากพบว่าจุดใดผิดกฎหมาย และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์การใช้พื้นที่ของ 
กรมป่าไม้ ก็ต้องแก้ไขดำเนินการให้ถูกต้อง ในขณะที่กรมป่าไม้เอง ก็จะต้องพิจารณาข้อมูลปัจจุบัน และจะต้องมาประชุมตกลงร่วมกัน เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่พอใจทั้งสองฝ่าย และหากจำเป็นที่จะต้องเสนอแก้ไขมติ ครม. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน  ก็ขอให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเสนอขึ้นมา เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง 
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“มติ ครม.ไม่ใช่กฎหมาย เพราะฉะนั้นการไม่ปฏิบัติตาม ไม่ได้ผิดกฎหมาย แต่ผิดวินัย มติ ครม.เป็นสิ่งที่ปรับปรุงแก้ไขได้ วันนี้หากเห็นว่ามี
สถานการณ์จำเป็นที่ มติ ครม.เมื่อปี 2542 ไม่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาแล้ว จะต้องปรับปรุงแก้ไข หน่วยงานต้นสังกัดก็ควรจะนำเร่ืองเสนอ
เข้าคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ปฏิบัติได้ เราอย่าเอาเหตุการณ์เมื่อ 20 กว่าปีมาแก้ไขปัจจุบัน เป็นไปไม่ได้ เพราะ
สภาพสังคมเปลี่ยน พ้ืนที่เปลี่ยนหมด แต่สิ่งหนึ่งท่ีไม่เคยเปลี่ยนคือ ทุกคนต้องการที่ทำกิน ขณะเดียวกันรัฐเองก็ดูแลทรัพยากรของชาติ ดังนั้น
ทุกอย่างจะต้องไปด้วยกันได้ จึงอยากให้มาร่วมกันหาทางออกดีกว่าจะมาขัดแย้งกัน” นายพีระพันธุ์ กล่าว... 
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"พีระพันธุ์" สั่งตั้ง "คกก.ร่วมแก้ปัญหาที่ดินม่อนแจ่ม" ใหม่หลังสะดุดมา 23 ปี 
14 มีนาคม 2566 12:08 น.   

  
“พีระพันธุ์” สั่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ปัญหาท่ีดินม่อนแจ่มใหม่ทั้งหมด หลังชาวบ้านร้องเรียน "กรมป่าไม้" ปฏิบัติตาม
มติครม.ล่าช้านานกว่า 23 ปี ด้าน "กรมป่าไม้" อ้างชาวบ้านไม่ปฏิบัติตามกฎการใช้ที่ดินทำให้เกิดปัญหายืดเย้ือ 

วันที่ 14 มีนาคม 66 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการ ตามดำริของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาตามข้อร้องเรียนของชาวไทยภูเขาเผ่า
พื้นเมืองม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ร้องขอความเป็นธรรมกรณีการจัดการที่ดินทำกิน  และขอให้พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2542 

สืบเนื่องจากชาวบ้านหมู่ 4,7 และ 11 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่เป็นราษฎรชาวเขาเผ่าพื้นเมืองที่มาตั้งรกรากอาศัยอยูในพื้นที่ตั้งแต่ ปี. พ.ศ.
2449 ต่อมาเมื่อชุมชนมีการพัฒนาเจริญขึ้นเป็นชุมชนใหญ่ได้มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยชาวบ้านทำมาหากิน
เรื่อยมา แต่ต่อมาได้เกิดข้อพิพาทในเรื่องที่ดินกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และได้มีการเรยีกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา จนเป็นท่ีมาของ มติครม.
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ที่เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้แก้ปัญหาที่ดินให้กับ
ชาวบ้าน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามมติ ครม.ดังกล่าว จึงอยากให้เร่งรัดขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการต่างๆ โดยเร็ว 

ทั้งนี้ ในการประชุมนายพีระพันธุ์ ได้สอบถามปัญหาและอุปสรรคจากกรมป่าไม้  ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงต่อปัญหาดังกล่าว ซึ่งได้รับ
รายงานว่าปัญหาหลักท่ีกรมป่าไม้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากพบว่า การใช้พื้นที่ของราษฎรบางกลุ่มผิดเงื่อนไข และกฎหมายการใช้ที่ดิน
ในพื้นที่ลุ่มน้ำเอ 1 โดยพบว่าไม่ได้ใช้ที่ดินเพื่อทำเกษตรกรรมในการทำมาหากิน หรือในกรณีของการทำที่พักเพื่อการท่องเที่ยวก็มีการก่อสร้างเป็นรี
สอร์ท หรือโรงแรมขนาดใหญ่ทำให้ท่ีผ่านมากรมป่าไม้ไม่สามารถเจรจากับกับราษฎรได้ 

อย่างไรก็ตาม หลังได้รับทราบข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้ว นายพีระพันธุ์  กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้วและปัจจุบันพื้นที่
เปลี่ยนแปลงไปมากอาจจะไม่สามารถใช้ข้อมูลเก่าๆ มาใช้ในการพิจารณาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ ดังนั้นในแนวทางแก้ปัญหาเห็นว่า ควรจะ
มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่หนึ่งชุดประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนราษฎรในพ้ืนท่ีเกิดปัญหา และตัวแทนหน่วยราชการ
อื่นๆ เพื่อเริ่มต้นการทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง หากพบว่าจุดใดผิดกฎหมาย และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์การใช้พื้นที่ของกรม
ป่าไม้ก็ต้องแก้ไขดำเนินการให้ถูกต้อง ในขณะที่กรมป่าไม้เองก็จะต้องพิจารณาข้อมูลปัจจุบัน และจะต้องมาประชุมตกลงร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อสรุปท่ี
พอใจทั้งสองฝ่าย และหากจำเป็นที่จะต้องเสนอแก้ไขมติ ครม. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันก็ขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเสนอขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง 

“มติ ครม.ไม่ใช่กฎหมาย เพราะฉะนั้นการไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ผิดวินัย มติ ครม.เป็นสิ่งที่ปรับปรุงแก้ไขได้ วันนี้หากเห็นว่ามี
สถานการณ์จำเป็นที่ มติ ครม.เมื่อปี 2542 ไม่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาแล้ว จะต้องปรับปรุงแก้ไข หน่วยงานต้นสังกัดก็ควรจะนำเรื่องเสนอเข้า
คณะรัฐมนตรีเพื่อขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ปฏิบัติได้ เราอย่าเอาเหตุการณ์เมื่อ 20 กว่าปีมาแก้ไขปัจจุบัน เป็นไปไม่ได้ เพราะสภาพสังคม
เปลี่ยน พ้ืนท่ีเปลี่ยนหมด แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือ ทุกคนต้องการที่ทำกิน ขณะเดียวกันรัฐเองก็ดูแลทรัพยากรของชาติ ดังนั้นทุกอย่างจะต้องไป
ด้วยกันได้ จึงอยากให้มาร่วมกันหาทางออกดีกว่าจะมาขัดแย้งกัน”  นายพีระพันธ์ุ กล่าว 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20230314/168ab38c1120d8e0f355499195fa69394e7c279d4aec2ec093b1321796555834.jpg?itok=27YODPsq
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230314/7893e09eee22ba5e62aa207bb35cdcf9d58af1b54693e628532614021370abe9.jpg?itok=Srez3kzb
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สั่งหัวหน้าหน่วยงานของ ทส.ภาคกลางห้ามใส่เกียร์ว่าง เร่งแก้ PM 2.5-ขยะ-น้ำท่วม 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืนเพื่อแก้วิกฤติม
หันตภัยโลกร้อน” ภายในงาน Climate Change : The next crisis จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ว่า ความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อยกระดับและก้าวเข้าสู่สถานะ Net zero หรือ Net zero 
greenhouse gas emissions ให้ได้ภายในปี 2065 และความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 ผ่านยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อม
พัฒนาแนวทางกลไกและการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในประเทศให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ โดย ทส.ได้ผลักดัน แผนการในด้านต่างๆ เพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ทั้งจากภาคพลังงานและขนส่ง  ภาคอุตสาหกรรม ภาคของเสีย รวมถึงภาคการเกษตร ผ่านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเช่ือมั่นในศักยภาพของคนไทย ที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงและป้องกันความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในอนาคต 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. กล่าวภายหลัง การประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ ทส. 13 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา 
ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ และสุพรรณบุรี ว่า ได้กำชับทุกหน่วยงาน
อย่าเกียร์ว่าง ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ด้วยความโปร่งใส สุจริต และได้มอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทีต่้องควบคุมการเผาในที่โล่งและมลพิษจาก
ยานพาหนะอย่างเข้มงวด การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดูแลการกำจัดขยะอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
น้ำแล้ง ดังนั้นการแก้ไขปัญหาต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันของแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
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ฝุ่นพิษ PM 2.5 นายกฯสั่งเข้มงวด บูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหา 
วันอังคาร ท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2566, 20.20 น. 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนันายกรัฐมนตรี 
แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ว่า นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่ช่วงนี้ค่อนข้างรุนแรง 
โดยนายกฯ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงการต่างประเทศ ให้บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหา 
โดยให้มีการยกระดับในเชิงปฏิบัติการให้เข้มข้นขึ้นทั้งการปรับแผน  เพิ่มตรวจสกัดรถควันดำ เข้มงวดการก่อสร้าง ตรวจโรงงาน  การบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้รถพลังงานไฟฟ้า  และงดเผาในที่โล่งทุกชนิด ทั้งพืชผลการเกษตร วัชพืช ขยะ และให้ไปดู
แหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆที่ประชาชนอาจทำผิดกฎหมายได้หากมีการเผา 

ทั้งนี้ สถานการณ์จุดความร้อน หรือฮอตสปร์ตหากดูจากภาพถ่ายดาวเทียม นอกจากในประเทศไทยแล้ว ในประเทศเพื่อนบ้านก็มีอยู่สูงพอสมควร 
และอาจจะส่งผลมาถึงประเทศไทย ซึ่งนายกฯยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนผ่านกลไกระหว่างประเทศ ให้เป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยในช่วงนี้ให้ใช้มาตราการ 3 ส่วน คือ เพิ่มการบริหารจัดการพื้นที่ต่างๆ  
การป้องกัน และลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิด การเพิ่มการประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ และแผนการป้องกันต่างๆภายใต้
แผนเฉพาะกิจที่ดำเนินการผ่านหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่ครม.เห็นชอบให้เป็นซิงเกิลคอมมานด์ ในการลดการเผาอย่าง
เด็ดขาดในช่วงวิกฤติช่วงนี้ 

 

 
 

 


